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Sayfa 2’de sürüyor

K›flk›rt›lan
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Aylard›r yaygaras› kopart›lan “s›n›-
rötesi operasyon” resmi olarak bafl-
lad›. Resmi olarak diyoruz, çünkü
“s›cak takip” ad› alt›nda birçok kez
s›n›rdan 5 ila 10 km girildi¤i biliniyor.
Ayr›ca bu s›n›rlarda Türk ordusunun
1500 kiflilik askeri gücü tuttu¤u, Kör-
fez savafl›ndan bu yana elde etti¤i bu
imtiyaz› korumaya devam etti¤i de bi-
linen bir di¤er gerçek.

Bütün bunlara ra¤men PKK’nin
eylemlerini bitiremeyiflini, bir bütün
olarak Kürt sorununu çözemeyiflini,
Irak s›n›r›n›n elveriflsizli¤iyle ya da
Irak’taki Kürt yönetiminin PKK’ye
deste¤iyle aç›klamak, düpedüz yalan
ve demagojidir. Bugüne dek -hem de
Kürt iflbirlikçileri Talabani ve Barza-
ni’nin deste¤iyle- 25 kez “s›n›rötesi
operasyon” yap›ld›¤› halde bir baflar›
sa¤lanamam›flt›r. Bunu kendileri bile
itiraf etmek zorunda kalm›fllard›r. Do-
lay›s›yla yükseltilen floven-milliyetçi
dalga ve “s›n›rötesi operasyon” ç›¤-
l›klar›yla Türk egemenlerinin as›l
amac›, bölgede sars›lan konumlar›n›
koruma, pazarl›k gücünü elinde tuta-
bilmedir. ABD’nin Irak iflgaliyle birlik-
te tafllar›n yerinden oynad›¤›, “Büyük
Kürdistan” haritas›n›n dolaflt›¤› Orta-
do¤u’nun yeni paylafl›m sürecinde,
elindekileri yitirmemek, hatta f›rsat›n›
yakalarsa bundan kazançl› ç›kmakt›r.
Irak s›n›r›n›n yeniden çizilmesi ge-
rekti¤i üzerine seslerinin yükselme-
si, bunu Baykal’›n da dillendirmesi,
bofluna de¤ildir. Irak’ta s›k›flan ABD
ile bunun pazarl›¤›n› yap›lmakta, bu
s›k›flmay› de¤erlendirip alan› genifl-
letmeye çal›flmaktad›rlar. 

5 Kas›m’da gerçekleflen Bush-Er-
do¤an görüflmesinde pazarl›¤›n,
Irak’taki Kürt yönetimini tan›ma kar-
fl›l›¤›nda yap›ld›¤› deflifre edilmifltir.
ABD’nin Ortado¤u’da kendini en gü-
vende hissetti¤i yer, ‹srail’den sonra
Kürt federe bölgesidir. Irak’taki dire-
nifli bitiremedi¤i koflulda, Irak’›n üçe
bölünmesi ve ABD’nin Kürt bölgesi-
ne yerleflmesi kaç›n›lmaz olacakt›r.
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‹kinci olarak; proletarya ile köylülük aras›nda-
ki ittifak› sa¤lamak için savunurlar. Köylülük,
a¤›rl›kl› olarak ezilen ulusa mensuptur ve ulu-
sal hareketin ‘temel ordusunu’ oluflturur. Fark-
l› uluslar›n emekçileri aras›nda yarat›lan gü-
vensizlik afl›lmadan iflçi-köylü ittifak› da ger-
çekleflemez. Ve üçüncü olarak; s›n›flar›n orta-
dan kald›r›lmas›na nas›l ki, ancak ezilen s›n›-
f›n diktatörlü¤ünden (proletarya diktatörlü¤ü)
geçerek ulafl›lacaksa, uluslar›n kaç›n›lmaz bir-
leflmesine de ancak bütün ezilen uluslar›n tam
özgürlü¤ünden, yani ayr›lma özgürlü¤ü geçifl
döneminden geçerek var›lacakt›r. Proletarya-
n›n ‘sonal hedefi’ olan komünist toplum da
ancak s›n›fsal, ulusal, dinsel, vb. her tür ayr›-
m›n ortadan kalmas›yla gerçekleflecektir.   

ML’lerin ulusal sorunu çözmek için gelifl-
tirdi¤i ‘ikili’ tutum, esas›nda  proletaryan›n
‘sonal hedefi’ne ulaflmak için zorunlu olan bir
tutumdur. Marks’›n ‘bir ulusu ezen bir ulus
özgür olamaz’ belirlemesi de bu gerçe¤in en
özlü anlat›m›d›r. Ve bu sayede ML’ler her tür
milliyetçi görüflle uzlaflmayan ba¤›ms›z çizgi-
lerini ortaya koymufllard›r. UKKTH ilkesinin
milliyetçili¤i teflvik etti¤i yönündeki karfl› ç›-
k›fllara da Lenin, bu ilkeyi ‘milliyetçili¤in as-
garisi, demokrasinin azamisi’ oldu¤u için sa-
vunduklar›n› özellikle belirtmifltir.(…)   

Sonuç olarak; emperyalizm aflamas›nda
burjuvazi, ezilen uluslar› ve tüm insanl›¤› iki
seçenek ile karfl› karfl›ya b›rakt›: Ya sosyaliz-
mi benimsemek ve gerçek ba¤›ms›zl›¤a, öz-
gürlü¤e kavuflmak; ya da kapitalizme boyun
e¤ip halklar›n ezilmesine, y›llarca sürecek
olan savafllara raz› olmak. Bu durum karfl›s›n-
da Lenin; “tarihin diyalekti¤i öyle iflliyor ki,
emperyalizme karfl› mücadelede ba¤›ms›z bir
etken olarak güçsüz kalan küçük uluslar, ger-
çek anti-emperyalist gücün, sosyalist proletar-
yan›n sahnede görünmesine yard›mc› bir rol
oynuyorlar.” diyordu. (Do¤u’da U. K. Savafl-
lar›, sf: 228) Ancak proletaryan›n bu rolü oy-
nayamad›¤› yerlerde, ulusal veya küçük-bur-
juvazi, harekete önderlik ediyor, ya devrim
aflamas›nda ya da sonras›nda hareketi emper-
yalizmin kuca¤›na oturtuyordu. Ayr›ca ulusal
kurtulufl hareketlerinin yükselifli karfl›-
s›nda, emperyalist burjuvazi, UKKTH
sahip ç›kar görünerek rakip emperyalist-
lerin hegemonyas› alt›ndaki uluslar› k›fl-
k›rt›yor, kendine ba¤›ml› devletler kur-
duruyordu. ‹lk olarak birinci emperya-
list savafl döneminde uygulanan bu yön-
tem, daha da çeflitlenen biçimler alt›nda
günümüze kadar uzay›p geldi.  (…)

Ulusal sorun nas›l ve 

ne zaman çözülür?

‘90’l› y›llardan bu yana, sosyalizmin
ulusal sorunu çözmedi¤i yaygaras›, bur-
juva cephaneli¤inden al›nm›fl, gerçekle-
ri tersyüz eden demagojilerden biri ol-
mufltur.

Bu, her fleyden önce baflta Sovyetler
Birli¤i olmak üzere sosyalist ülkelere
sald›r›, bu alanda yap›lan onca önemli
geliflmenin inkar›d›r. Sadece yasal dü-
zenlemeler bak›m›ndan bile, o güne dek
yap›lanlar›n çok ilerisinde kararlar›n
al›nmas› bir yana, bizzat prati¤e geçen,
ortaya konan örnekler vard›r. Ve bunlar,
insanl›¤›n ulusal sorun meselesinde bu-

güne dek görüp görebildi¤i en geliflkin uygu-
lamalard›r. Sovyetler Birli¤i’nde 50’den fazla
ulusun tek bir yürek ile sosyalist inflada muci-
zeler yaratmas›, dahas› Nazi Almanyas›’n›n
sald›r›s›n› püskürtüp Berlin’e kadar sürmesi,
baflka nas›l aç›klanabilir? SSCB deneyimi,
uluslar aras›ndaki kaynaflma ve kardeflleflme-
nin en seçkin örne¤idir. Birlikte çal›fl›l›p bir-
likte paylafl›lm›fl, birlikte dövüflülüp birlikte
ölünmüfltür. Bunun s›rr›, sosyalizmin, ulusal
sorunun çözümünde ald›¤› mesafede sakl›d›r.
II. emperyalist paylafl›m savafl›nda, sosyalizm
ile faflizm aras›ndaki savafl, ayn› zamanda ulu-
sal soruna iki farkl› dünyan›n bak›fl› ve sava-
fl›m›d›r. Sosyalizmin uluslar›n eflitli¤i ve dost-
lu¤u ideolojisi ile faflizmin milliyetçilik ve ›rk
düflmanl›¤› ideolojisi çarp›flm›fl ve ilkinin ke-
sin zaferiyle sonuçlanm›flt›r. Böylece Nazi Al-
manya’s› sadece askeri olarak de¤il, siyasal
ve manevi olarak da büyük bir yenilgi alm›fl-
t›r. 

Bu zaferin ard›ndan Stalin ‘Sovyet yurtse-
verli¤i üzerine’ yapt›¤› konuflmada flunlar›
söyler: “Sovyet ülkesinin insanlar›, ister bü-
yük ister küçük olsun, her ulusun yaln›zca
kendine ait ve baflka uluslarda bulunmayan
kendi nitel özellikleri, kendi özgül kiflili¤i ol-
du¤u düflüncesindedirler. Bu özellikler, her
ulusun tamamlay›p zenginlefltirdi¤i dünya
kültürünün ortak hazinesine katk›s›n› olufltu-
rur. Bu anlamda, büyük küçük bütün uluslar
eflit bir durum içinde bulunurlar ve her ulus,
herhangi bir baflka ulus kadar de¤erlidir.”
(Sömürgeler Sorunu sf: 328)

‹flte sosyalizmin, gerek savafl öncesi, ge-
rekse savafl döneminde emperyalizm ve fa-
flizm karfl›s›ndaki baflar›s›n›n kayna¤› budur.
Her ulus, kendi kaderini tayin hakk›n› kendi
iradesi ile kullanm›flt›r. Daha devrimin ilk y›l-
lar›nda Finlandiya meclisinin ba¤›ms›zl›k ka-
rar›n› onaylayan Lenin’dir. Ve bu, dünyada
ilktir. Azeri, Ermeni, Gürcü gibi uluslar da bir
süre ba¤›ms›z kald›ktan sonra SSCB’ye kat›l-
m›fllard›r. Ki bunlar, emperyalistler taraf›ndan
dünyadaki ilk sosyalist devleti daha do¤ma-
dan bo¤mak için kullan›ld›klar› halde.  

Devrimin ilk y›llar›ndan itibaren
60’tan fazla dilde gazete bas›lmaya bafl-
lam›fl, kültürel-sanatsal etkinlikleri ala-
bildi¤ince geliflmifltir. Denebilir ki,
SSCB içinde yeralan uluslar ‘alt›n
ça¤’lar›n›, sosyalizm döneminde yafla-
m›fllard›r. Ne zaman ki, sosyalizm içten
çökertilmifl, geriye dönüfl bafllam›flt›r;
‘yeni Çar’lar uluslar›n elde etti¤i özgür-
lükleri gaspetmeye, uluslar üzerinde bas-
k›ya giriflmifllerdir. Arkas›ndan -emper-
yalizmin k›flk›rtmas›yla da- ulusal bo-
¤azlaflma dönemi ve ayr› devletler olarak
parçalanma bafl gösterir. Yani kapitaliz-
min uç verdi¤i noktada, ulusal bask› ve
haks›zl›klar, ard›ndan bo¤azlaflma sökün
etmifltir. Böyle olmas› da eflyan›n do¤as›
gere¤idir.

‹flin bir yönü budur. Di¤er yönü ise,
ulusal sorunun tümden ortan kalkmas›-
n›n ancak dünya ölçe¤inde sosyalizmin
zaferi ile mümkün olaca¤›d›r. ML’ler
hiçbir zaman sosyalizmde ulusal sorunun
tümden çözüldü¤ünü iddia etmemifller-
dir. Aksine sosyalizmi, ulusal sorunun
çözümünde bir ‘geçifl dönemi’, ‘büyük
bir ad›m’ olarak nitelemifller ve çözüm

do¤rultusunda ‘anahtar› bulmufl’ olman›n, so-
runu ‘büsbütün ve kesin olarak çözmek’ anla-
m›na gelmeyece¤ini vurgulam›fllard›r. Çünkü
ulusal önyarg›lar›n insan bilincindeki kal›nt›s›
ve gücünün, kapitalizmin di¤er alanlar›ndan
çok daha etkili ve canl› oldu¤unu bilmektedir-
ler. Onun içindir ki, ulusal düflmanl›klar›n k›-
sa sürede ortadan kald›rabilmesi mümkün de-
¤ildir. Sosyalizmde bile örtük biçimde varl›¤›-
n› koruyabilmekte ve uygun koflullar› buldu-
¤unda yeniden hortlamaktad›r. 

Bu durum, daha Marks ve Engels’ten iti-
baren, çok net biçimde ortaya koyulmufltur.
Komünist Manifesto’da flöyle diyorlar:“Kifli-
nin bir baflkas› taraf›ndan sömürülmesine son
verildi¤i ölçüde, bir ulusun bir baflkas› taraf›n-
dan sömürülmesine de son verilmifl olacakt›r.
Ulus içindeki s›n›flar aras› karfl›tl›¤›n kalkma-
s› ölçüsünde bir ulusun bir baflkas›na düflman-
l›¤› da son bulacakt›r.” Ard›ndan Lenin, ulusal
sorunun, “dünya ölçüsünde sosyalizmin zafe-
ri ilan edildikten sonra bile uzun, pek uzun za-
man devam edece¤ini” söylüyor. Benzer fle-
kilde Stalin; “Sosyalizmin tek bir ülkede zafe-
ri, dünya emperyalizmini ciddi olarak zay›f-
latmakla birlikte, uluslar›n ve dünyan›n ulusal
dillerinin bir ortak bütün içinde kaynaflmas›
için gerekli koflullar› yaratmaz, yaratamaz”
diyor. (Sömürgeler Sorunu sf: 294)

Stalin’in de belirtti¤i gibi, ‘ulusal güven-
sizlik’, ‘ulusal düflmanl›k’, ‘ulusal çat›flma-
lar’, insanl›¤›n ‘do¤ufltan gelme’ bir özelli¤i
de¤ildir. Emperyalizmin uluslar› kölelefltirme
e¤iliminden ve bu tehdit karfl›s›nda di¤er ulus-
lar›n duyduklar› korkudan kaynaklanmakta-
d›r. Emperyalizm varoldu¤u sürece, bu e¤ilim
ve bu korku da varolacakt›r. Ve bunun sonucu
olarak ulusal güvensizlik, ulusal düflmanl›k ve
çat›flmalar sürüp gidecektir. Çünkü ulus, “yal-
n›zca bir tarihsel kategori de¤il, belirli bir ça-
¤›n, yükselen kapitalizm ça¤›n›n tarihsel kate-
gorisidir.” O halde özünde burjuva bir nitelik
tafl›yan ulusal sorunun varl›¤›, do¤al olarak
kapitalizmin varl›¤›na ba¤l›d›r. Ve bu sorunun
kesin çözümü de, kapitalizmin bir daha diril-
memek üzere tarihin çöplü¤üne gömülmesiy-
le mümkündür.

Sonuç olarak sosyalizm, ulusal sorunun
çözümünde çok büyük ad›mlar atm›fl, çok gü-
zel örnekler sunmufltur.  Onu tamamlamak ve
sorunu sonal olarak çözmek ise, sosyalizmin
tüm dünyada zaferiyle, s›n›fs›z sömürüsüz
toplumla gerçekleflecektir.  

* * *

Bugün, yeni emperyalist savafl ortam›nda,
ulusal düflmanl›klar›n her zamankinden daha
fazla k›flk›rt›ld›¤› ve emperyalizm taraf›ndan
kullan›ld›¤› bir dönemi yafl›yoruz. Milliyetçi-
li¤in körüklendi¤i, her tür milliyetçi ak›m›n
ayn› kavflakta bulufltu¤u bir dönemden geçi-
yoruz. Ve bunlar›n hepsi, hep bir a¤›zdan, sos-
yalizme ML’ye sald›r›yorlar… Oysa savafl,
di¤er çeliflkileri oldu¤u gibi ‘ulusal sorunu’ da
keskinlefltiriyor, görmeyen, görmek isteme-
yen gözlerin içine sokuyor…. 

Her tür milliyetçili¤e karfl›, halklar ara-
s›nda birli¤i ve kardeflli¤i, proletarya enter-
nasyonalizmini yükseltmek, ulusal sorunun
çözümü de dahil, savafla ve faflizme karfl› mü-
cadeleyi büyütmenin ve onu devrimle taçlan-
d›rman›n ‘olmazsa olmaz›’,  vazgeçilmez flar-
t›d›r.

“Kürt ulusunun ayr›l›p ba¤›ms›z bir
devlet kurma hakk› dahil olmak üzere
kendi kaderini tayin etme hakk› vard›r.
Gönüllü olarak ayr›lmay› reddedip bira-
rada yaflamak istedikleri koflulda halk
demokrasisi devleti federatif bir temel
üzerinde oluflturulacakt›r. Komünistler,
devrimin zaferinden sonra Kürt halk›-
n›n serbest iradesine dayanan anlafl-

malarla ortak bir halk demokrasisi dev-
letinin kurulmas›ndan yanad›r. Kürt

ulusu ve di¤er ulusal az›nl›klar üzerin-
deki her türlü ulusal bask›, hak eflitsiz-
li¤i, ›rkç› nefret ve önyarg›lar›n sürdü-
rülmesi mutlak biçimde engellenecek-

tir. Her ulus ve az›nl›k halklar›n›n kendi
kültürlerini gelifltirmelerinin önü aç›la-
cak ve desteklenecektir. Anadilde e¤i-
tim hakk›, bütün ulusal az›nl›klar için

garanti alt›na al›nacakt›r.”

(T‹KB(B) Program›- Madde 27)
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Merhaba, 
Yeni y›la yeni umutlarla giriyoruz. Oldukça

zorlu günler yafl›yoruz, devletin sald›r›lar› her
cepheden yo¤unlafl›yor. Ama geçen y›la damga-
s›n› vuran kimi geliflmeler, gelecek y›la daha bü-
yük umutlarla bakmam›za neden oluyor. 

Geride b›rakt›¤›m›z y›l, kitle hareketinin sanc›-
l› patlamalar›, güçlü ç›k›fllar› ile geçti. En önem-
lilerini Hrant Dink’in cenazesine yüzbinlerce in-
san›n kat›lmas›, 1 May›s’ta onbinlerce insan›n
Taksim’e ç›kma kararl›l›¤›, Telekom grevi ile
birlikte son y›llarda giderek yerleflen “greve ç›k-
mama-grevden kaçma” tutumunun k›r›lm›fl ol-
mas› olarak s›ralayabiliriz. Bu eylemlerin herbi-
ri, kitlelerin düzene olan öfke birikimlerinin ne
kadar güçlü oldu¤unu, büyük kitle hareketleri-
nin nesnel zeminin fazlas›yla olgunlaflt›¤›n› gös-
teriyor. 

Di¤er taraftan, ülkemizde Kürt-Türk düflman-
l›¤› k›flk›rt›l›yor; Türk devletinin Kürt bölgesine

iliflkin planlar› sald›rganlafl›yor; yeni em-
peryalist savafl›n yeni haz›rl›klar›

h›zlan›yor. Bütün bunlara kar-
fl› yeni y›lda daha güçlü bir mü-
cadele hatt› örmek gerekiyor. 

Eksiklik ise önderlik soru-
nunda kendisini gösteriyor.
Yaflanan her bir eylem, ön-
derlik eksikli¤i yüzünden ya-

r›m kalm›fl, bir ad›m ileriye tafl›nanam›flt›r. Afl›l-
mas› gereken yön budur. Yeni y›lda as›l üzerin-
de duraca¤›m›z yön de bu olmal›d›r. Önümüzde
duran en önemli görev budur!

En güzel y›llar, u¤runa savaflanlar›n olsun!

O k u r l a r a . . .

ABD’nin Ortado¤u’da varl›¤›n› koruyabilmesi,
‹ran ve Suriye üzerinde bas›nç kurabilmesi ve bu
ülkelere dönük sald›r›lar› gerçeklefltirebilmesi,
Kürt federe devletinin üzerinden yap›lacakt›r.
Yani ABD aç›s›ndan Kürt bölgesi, stratejik bir
önem kazanm›fl durumdad›r. Bölgede, Ortado-
¤u’nun en büyük havaalan› kurulmakta, ABD üs-
leri infla edilmektedir. 

ABD aç›s›ndan bu kadar önemli hale gelen
Kürt federe devletine Türkiye’nin zorluk ç›karma-
s›, ABD’nin bölgedeki ç›karlar›na ters düfltü¤ü
için, kabullenmeyece¤i bir durumdur. Bu yüzden
ABD, Türkiye’nin Kürt iflbirlikçileriyle iyi geçinme-
leri karfl›l›¤›nda “s›n›rötesi operasyon”a vize ver-
mifltir. O günden sonra da Barzani-Talabani düfl-
manl›¤›, yerini, “peflmerge ifli s›k› tutuyor”, “böl-
gede kufl uçurtulmuyor”, “bizi yeni anlamaya
bafllad›lar” söylemlerine b›rakm›flt›r. fiimdi
ABD’nin onay› ile bir “s›n›rötesi” daha gerçeklefl-
mektedir. Yine Kürt köyleri bombalanmakta, Kürt
halk› katledilmektedir. 

Türkiye, son aylarda bilinçli bir flekilde t›r-
mand›rd›¤› gerilim ile gerek ABD’den gerekse
AB emperyalistlerinden baz› isteklerini alm›fl gö-
rünüyor. AB’den PKK’yi k›nayan mesajlar artm›fl,
son olarak Almanya gözalt›na ald›¤› PKK militan-
lar›n› teslim etmeye bafllam›flt›r. Bu konuda da
ABD ve AB’nin ortak hareket etti¤i anlafl›lmakta-
d›r. Öte yandan PKK’yi ‹ran ve Suriye planlar›
içinde kullanmak isteyen ABD, PKK’nin Türki-
ye’deki gücünü s›n›rlay›p bu ülkelere yönlendir-
me çabas›ndad›r. PKK’nin PJAK’laflmas› bunun
içindir.

Bunlar madalyonun bir yüzüdür tabi ki. Di¤er
yüzünde ise, halklar›n direnifli, iflçi ve emekçi ha-
reketinin eylemleri vard›r ki, emperyalistlerin ve
iflbirlikçilerinin planlar›n› alt-üst eden, evdeki he-
saplar›n›n çarfl›ya uydurmayan da budur. 

* * *

Son aylarda yükseltilen savafl ç›¤›rtkanl›¤›n›n
arkas›ndaki gerçek niyetler ortaya ç›km›fl bulu-
nuyor. Keza onlar›n sözde emperyalizm karfl›tl›-
¤›n›n ne denli sahtekarca oldu¤u bir kez daha
gözler önüne serildi. “Ulusal ç›kar” dedikleri fle-
yin, kendi ç›karlar› oldu¤u, bunun için halklar› bir-
birine düflürmekten, kan ve gözyafl› ak›tmaktan
geri durmad›klar› ç›plak bir biçimde görüldü.
Kendi aralar›ndaki it dalafl›na ra¤men, aslolan›n
ezilen halklar› bask› alt›na almak, iflçi ve emek-
çileri sömürmek oldu¤u, bu konuda birbirleriyle
yar›flt›klar›, bir kez daha teyit edildi.

Meclisten tezkere ç›kart›p sonra da tüm yet-
kinin Genelkurmay’da oldu¤unu duyuran AKP
hükümeti, topu Genelkurmay’a atarak rahatlad›
ve bu süreçten baflar›yla s›yr›lmas›n› bildi. Bu
güvenle yeniden iflçi ve emekçileri daha yo¤un

sömürme, varolan s›n›rl› haklar› da gaspetme
sald›r›s›na giriflti. 

Yarat›lan floven dalga ile Kürt halk›na karfl›
linç kampanyas› bafllatanlar, flimdi iflçi ve emek-
çilere karfl› yeni bir sald›r› haz›rl›¤› içindeler. Ye-
niden gündeme getiri-
len “Sosyal Güvenlik
Yasas›” ile, mezarda
emeklilik dayat›lmakta,
herkesten paras› ka-
dar hastalanmas› is-
tenmekte, emeklinin
üç kurufl maafl›na göz
dikilmektedir. ‹flçi ve
emekçilerden yükse-
len tepkiyle geri çeki-
len bu yasa, daha
a¤›rlaflm›fl haliyle kar-
fl›m›zdad›r.  

fioven dalgan›n
yükseltildi¤i dönemde
unutturulmak istenen
Telekom grevi de bu
süreçte bitirildi. Grev
yapan iflçileri “vatan
hainli¤i” ile suçlamaya
kadar giden egemen-
ler, sat›lm›fl sendika
a¤alar›yla adeta “al
gülüm-ver gülüm” oy-
nayarak Telekom grevine son verdiler. Telekom
flahs›nda, hak arama mücadelesi veren tüm iflçi
ve emekçilere gözda¤› verildi, grev hakk›n›n ka-
¤›t üzerinde kald›¤›, gerçek anlamda bir grevin
ancak fiili mücadeleyle dövüfle dövüfle yap›laca-
¤› ve zaferin ancak bu flekilde mümkün olaca¤›
görüldü.

* * *

Egemen s›n›flar, gericisi, “laik”i, “ulusal”c›s›
“küreselci”si ile, ezilen halklara, iflçi ve emekçile-
re sald›r›n›n dozunu iyice artt›rm›fl durumdalar.
Son geliflmeler bir kez daha gösterdi ki, egemen-
lerin bilinçli bir flekilde t›rmand›rd›¤› “laik-dinci”,
“Kürt-Türk” gibi yapay çeliflkiler, kitlelerin gözüne
serpilen kum, at›lan sis bombas›d›r. Kazanman›n
yolu; Kürdü Türkü, alevisi sünnisi ile iflçi ve
emekçilerin birli¤inden, kendi ç›karlar› için birlik-
te örgütlenip savaflmas›ndan geçiyor. Ozan›n
dedi¤i gibi “kendi davas› için dövüflmeyen/dövü-
flür düflman›n davas› için” 

Marafl katliam›n›n y›ldönümünü yaflad›¤›m›z
bugünlerde, o süreçten ç›kar›lmas› gereken biri-
cik ders; yapay saflaflmalara izin vermemek, fa-
flizme karfl› ortak direnifli örgütlemek olmal›d›r.
Ancak bu flekilde topyekün sald›r›ya geçen ege-
menlere karfl›, iflimizi, ekme¤imizi, onurumuzu
koruyabilir, hak ve özgürlüklerimizi geniflletebili-
riz. 
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özgürlük’, ‘uluslar›n kendi kaderlerini tayin
hakk›’ ve ‘vatan savunmas›’ bahaneleriyle
dünya milletlerinin ço¤unlu¤unun ‘büyük dev-
letler’ elinde ezilmesini hakl› gösteren ve sa-
vunan kiflilerin halk y›¤›nlar›n› aldatt›klar›
dönemdir.” (Do¤u’da Ulusal Kurtulufl Savafl-
lar›, sf: 144)

Lenin’in bu tespiti üzerinden yaklafl›k yüz
y›l geçmesine ra¤men, gerek emperyalizm ve
emperyalist savafl, gerekse bu dönemde ortaya
at›lan burjuva-reformist teorilerin, neredeyse
ayn› biçimde bir kez daha karfl›m›za ç›kt›¤›n›
görüyoruz. Ve geçen onca y›la ra¤men, ulusu,
ulus-devlet olgusunu ortaya ç›karan kapita-
lizm, hala ondan kaçam›yor. Ulusal kurtulufl
mücadelelerinin karfl›s›na dikildi¤i emperya-
lizm döneminde de, bu çeliflkileri k›z›flt›ran,
ezilen halklar›n bilincini uyand›r›p direniflleri-
ni büyüten oluyor.  Uluslar› bask› alt›nda tut-
mak ve kendine ba¤›ml› hale getirmek için art-
t›rd›¤› bask›lar ve savafllar, ulusal baflkald›r›la-
r› körüklüyor, bu yöndeki iste¤i tetikliyor. Her
iki emperyalist savafl, bunun örnekleriyle do-
lu. Bu ayn› zamanda ulusal sorunda emperya-
lizmin kendi çeliflkilerini ve açmazlar›n› orta-
ya koyuyor.

Birinci emperyalist paylafl›m savafl›yla
birlikte “Leninizm, ulusal sorunu, sömürgeler
sorununa ba¤lam›flt›r.” diyor Stalin. “Böyle-
likle ulusal sorun, özel bir sorun, devletin bir
iç sorunu olmaktan ç›karak, uluslararas› ge-
nel bir sorun haline, ba¤›ml› ülkelerin ve sö-
mürgelerin ezilen halklar›n›n emperyalizmin
boyunduru¤undan kurtar›lmas› genel sorunu
haline gelmifltir.” (Stalin-Ulusal Sorun ve Sö-
mürgeler Sorunu sf:218)

Elbette bu durum, proletaryan›n ulusal so-
runa bak›fl›n› da de¤ifltirecek, önüne yeni gö-
revler koyacakt›r. 

Proletaryan›n ulusal soruna yaklafl›m›

Tarihsel olarak incelendi¤inde, burjuvazi-
nin ulusal sorun konusunda iki e¤ilimi ortaya
ç›kar: Birincisi, ulusal yaflam›n ve ulusal hare-
ketlerin uyan›fl›d›r, her türlü ulusal bask›ya
karfl› savafl›m, ulusal devletlerin kurulufludur.
‹kincisi, uluslararas›nda çok yönlü iliflkilerin
geliflmesi ve ço¤almas›d›r, ulusal çitlerin y›-
k›lmas›, sermayenin, genel olarak iktisadi ya-
flam›n, siyasetin, bilimin vb. uluslararas› birli-
¤inin yarat›lmas›d›r. Kapitalist geliflmenin
bafllang›c›nda birinci e¤ilim egemenken, son-
ras›nda  -emperyalizm aflamas›- ikinci e¤ilim
a¤›r basar.

Kapitalizmin emperyalizm aflamas›yla bir-
likte burjuvazinin ilerici barutunu yitirmesi ve
ulusal kurtulufl hareketlerinin önüne dikilmesi
üzerine Stalin; “Burjuva toplum, ulusal soru-
nun çözümünde tamamen hileli müflis ç›km›fl-
t›r.” der. Ve devam›nda flunlar› söyler: “Em-
peryalizm, sömürgeleri sömürmeden, onlar›
zorla ‘bir tek bütün’ün çerçevesi içinde tutma-
dan yaflayamaz; çünkü emperyalizm, uluslar›,
ancak ilhaklar ve sömürge fetihleri yoluyla
birbirine yaklaflt›rabilir, emperyalizm koflulla-
r› içinde baflka türlü bir yak›nlaflmay› düflün-
mek olanaks›zd›r.” (Ulusal Sorun ve Sömür-
geler Sorunu sf: 224)

Böyle olmakla birlikte uluslar aras›ndaki
bu yak›nlaflma, iflçi s›n›f›n›n enternasyonalist
birli¤inin temellerini de güçlendirir. Yeni bir
toplumun, sosyalist toplumun nesnel koflulla-

r›n› olgunlaflt›r›r. Marksistlerin, kapitalizmin
bu iktisadi geliflimin do¤al sonuçlar›na yakla-
fl›m› da, onu proletarya ç›karlar› do¤rultusun-
da de¤erlendirmek olmufltur. Ulusal soruna
bak›fl›na damgas›n› vuran da budur. Nas›l ki,
uluslararas› flirketlerde çeflitli uluslardan kapi-
talistler kendi azami karlar›n› sa¤layabilmek
için bir araya geliyorsa, çeflitli uluslardan iflçi-
ler de fabrikalarda birlikte çal›fl›rlar. Ve nas›l
ki, burjuvazi, iflçi ve emekçileri sömürmek
sözkonusu oldu¤unda tam bir uyum içinde
davran›yorsa, çeflitli uluslardan iflçiler de bir-
likte örgütlenmeli, ortak düflmana karfl›, bir-
likte savafl›m yürütülmelidir. Lenin, kapita-
list-emperyalist sistemde “gerçekten ciddi ve
derin bir nitelik tafl›yan her siyasal sorunda
kümelenme, uluslara göre de¤il s›n›flara göre
gerçeklefliyor” tespitini yapm›flt›r. Onun ulu-
sal soruna yaklafl›m› da t›pk› Marks gibi pro-
letaryan›n ç›karlar› temelinde ve ‘iflçi sorunu-
na’ oranla ‘ikincil bir sorun’ fleklindedir.

Ulusal soruna burjuvazi ile proletarya ara-
s›ndaki yaklafl›m fark›, esas olarak bu noktada
dü¤ümlenir. Proletarya için ulusal istemler, s›-
n›f savafl›m›n›n ç›karlar›na ba¤›ml› k›l›nm›fl-
t›r. Burjuvazi içinse, önemli olan, ‘kendi’ ulu-
sunun ç›karlar›d›r. Bu ‘ulusal ç›karlar’, prole-
taryan›n amaçlar›n›n önündedir. Burjuvazinin
‘ulusal ç›kar’ dedi¤i de zaten kendi ç›karlar›-
d›r. Günümüzde birçok ezilen ulus devrimci-
si, ‘ilkin ulusal görevler, ard›ndan proleter gö-
revler’ diyerek fark›nda olmadan kendi burju-
vazisinin ç›karlar›n› savunurlar. ML’ler ise,
‘her fleyden önce proleter görevler’ der. “Çün-
kü proleter görevler yaln›zca eme¤in ve in-
sanl›¤›n sürekli ve yaflamsal ç›karlar›na yan›t
vermekle kalm›yor, demokrasinin sürekli ve
yaflamsal ç›karlar›na da yan›t veriyor.” diyor
Lenin. (Proleter Enternasyonalizm Sorunlar›
sf. 30) Bu baflar›lmadan “ ne özerk ne de ba-
¤›ms›z” hiçbir devletin kurulmas› olanakl› de-
¤ildir. Bir biçimde emperyalizme ba¤›ml› ha-
le gelmesi kaç›n›lmaz olur. 

Ulusal sorun, özünde burjuva bir nitelik
tafl›yan ve kapitalizm çerçevesinde çözülmesi
gereken bir sorundur. T›pk› di¤er demokratik
haklarda oldu¤u gibi. Ancak emperyalizm dö-
neminde burjuvazinin gericileflmesi, ulusal
sorunun çözümünü de proletaryan›n omuzlar›-
na y›km›flt›r. Feodalizmin tam olarak tasfiye
edilmedi¤i ülkelerde, demokratik devrime ön-
derlik etmek, nas›l proletaryaya düflüyorsa,
benzer flekilde emperyalizm koflullar›nda ulu-
sal sorunu çözmek de proletaryaya düflmekte-
dir. Böyle olunca ulusal sorun da demokratik
devrimin bir parças› haline gelmifltir. Kapita-
lizmin geliflmifllik düzeyi ile ulusal sorunun
varl›¤› aras›nda çok yak›n bir ba¤ vard›r çün-
kü. Dolay›s›yla ML’ler, ulusal sorunu, her ül-
kenin sosyo-ekonomik, tarihsel, s›n›fsal vb.
geliflimi içinde de¤erlendirir ve ona göre çö-
zümler üretirler. Ulusal sorunda bu ‘somutluk
ilkesi’ her ülkenin komünistlerine de farkl›
görevler yükler…  

Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›
(UKKTH) olarak sembolleflen ilke, ML’lerin
ulusal soruna yaklafl›m›ndaki temel ilkedir.
Ancak bu ilkenin baflta II. enternasyonal opor-
tünistleri olmak üzere çeflitli kesimlerce,
‘özerklik hakk›’ olarak yorumlanmas›  ve bu
biçimiyle emperyalistler taraf›ndan da kulla-
n›lmas› üzerine, ML’ler UKKTH slogan›n›
‘devlet olarak ayr›lma hakk›’n› içerecek tarz-

da yeniden düzenlemifllerdir. UKKTH, içinde
ayr›lma hakk›n› da bar›nd›ran koflulsuz bir
hakt›r.

“Emperyalizm, baflka uluslar› ezen ulus-
lar›n bu bask›y› yayma ve artt›rma ve sömür-
geleri aralar›nda yeniden pay etme çabas›d›r.
Bu yüzdendir ki, bugün uluslar›n kendi kader-
lerini tayin hakk› sorunu egemen uluslar›n
sosyalistlerinin davran›fl›na ba¤l›d›r. Egemen
uluslardan herhangi birinden hangi sosyalist
e¤er ezilen uluslar›n kendi kaderlerini tayin
hakk›n› (ayr›lma hakk›n›) tan›m›yor, o u¤urda
savaflm›yorsa, gerçekte o bir sosyalist de¤il
bir flovendir” (Lenin, Do¤u’da U.K Savafllar›,
sf: 125)

UKKTH ilkesini ele al›fl ve uygulay›fl tar-
z› ile ML’ler, sosyal-flovenlerle aralar›na ka-
l›nca bir çizgi çekmifllerdir. Ayn› zamanda
‘ezilen ulus milliyetçili¤i’ne de asla prim ver-
memifllerdir… UKKTH’n›n tan›nmas›, san›l-
d›¤› gibi her koflulda ayr›l›¤›n savunulmas›
demek de¤ildir. Proletaryan›n ç›karlar› her fle-
yin üzerindedir. Onun içindir ki Lenin; “De-
mokrasinin çeflitli istemleri, uluslar›n kendi
yazg›lar›n› belirleme hakk› dahil, bir mutlak
de¤il, ama demokratik hareketin tümünün bir
parçac›¤›n› oluflturuyor. Baz› somut durum-
larda parçac›¤›n bütün ile çeliflmesi olanakl›-
d›r; o zaman parçac›¤›n reddedilmesi gere-
kir.” demifltir. (Proleter Enternasyonalizm So-
runlar› sf. 149)

Esas›nda ML’ler, ‘s›n›rlar›n kalkt›¤› bir
dünya’ için savaflmaktad›r. Dolay›s›yla düzi-
nelerce küçük devletin kurulmas›na taraf ol-
malar› düflünülemez. Ancak uluslar›n bask› ve
zor ile birarada tutulmas›n› onaylamak, bir
ulus için ‘hak’ olan fleyi, di¤er ulus için gör-
memek, bir ulusu di¤erinden ‘daha soylu’,
‘daha büyük’ vb. görüp di¤erlerini küçümse-
mek, ancak emperyalist burjuvazinin ve onun
hizmetkarlar›n›n iflidir. Proletarya, hiçbir ulu-
sun horlanmas›na, küçük görülmesine, zorla
bask› alt›nda tutulmas›na sessiz kalamaz.
Kendi içinde birli¤i sa¤laman›n yegane yolu-
nun da, bu tür burjuva önyarg›lar›n silinme-
sinden geçti¤ini bilir. Ondan dolay›d›r ki, ulu-
sal sorun konusunda ‘ikili’ bir yaklafl›m sergi-
ler. Bunun bir yan›n›, bütün uluslar›n kendi
kaderlerini tayin haklar›n›n kay›ts›z flarts›z ta-
n›mak; öbür yan›n› ise, iflçilerin s›n›f mücade-
lelerinde uluslararas› birli¤ini sa¤lamak olufl-
turur.  Bu, daha I. Enternasyonal döneminde
kabul gören en köklü, en temel perspektiftir.

Bu ‘ikili’ tutum; ezen ulusun proleterleri-
ne ‘ayr›lma özgürlü¤ü’nü savunmalar›n›, ezi-
len ulus proleterlerine ise, ‘birleflme özgürlü-
¤ü’nde direnmelerini sal›k vermesiyle devam
eder...   “Lenin, UKKTH tezini bazen flu yal›n
formül ile deyimliyordu: ‘Birleflmek için ayr›l-
mak!’ Bu da paradoks kokar. Gene de ulusal
sorunda bolfleviklerin en ele geçirilmez kale-
leri almalar›n› sa¤layan bu ‘çeliflik’ formül,
marksist diyalekti¤in canl› gerçe¤ini yans›-
t›r.” (Stalin, Ulusal Sorun Sömürgeler Sorunu
sf:311)

Toparlayacak olursak: ML’ler UKKTH il-
kesini  birinci olarak; proleterlerin birli¤inin,
s›n›fsal dayan›flman›n ç›karlar›n›n, uluslar›n
ayr›lma hakk›n›n kabul edilmesinden geçti¤i-
ni bildikleri için savunurlar. Farkl› uluslardan
iflçilerin birleflik mücadelesi, ancak ulusal ön-
yarg›lardan kurtularak mümkündür çünkü.
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gelmifltir. Kapitaliz-

min geliflmifllik düzeyi
ile ulusal sorunun

varl›¤› aras›nda çok
yak›n bir ba¤ vard›r
çünkü. Dolay›s›yla

ML’ler, ulusal soru-
nu, her ülkenin sosyo-
ekonomik, tarihsel, s›-

n›fsal vb. geliflimi
içinde de¤erlendirir ve

ona göre çözümler
üretirler. Ulusal so-
runda bu ‘somutluk

ilkesi’ her ülkenin ko-
münistlerine de farkl›

görevler yükler…  
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Temmuz seçimleri sonras›nda bir
süre durulan “s›n›rötesi operasyon”
hezeyanlar›, son aylarda en üst s›-

n›ra ulaflt›. Artan asker cenazeleri, floven-
milliyetçi dalgan›n flahlanmas› için kullan›l-
d›, Kürt düflmanl›¤› ve savafl ç›¤›rtkanl›¤›
atbafl› gitti. Bir iç savafla yol açacak boyut-
ta, Kürt olan herkese sald›r› bafllat›ld›, linç
kampanyas› yürütüldü. 

Ülkenin dört bir yan›nda yeni ve daha
yayg›n bir bayrak furyas› bafllat›ld›. Nere-
deyse bayrak asmayan ev ve dükkan kalma-
d›. Asmayanlar, çeflitli bask›lara maruz ka-
larak asmaya zorland›. Baflta DTP olmak
üzere Kürt kurumlar›, faflist-floven güruh-
larca bas›ld›, içindeki eflyalar k›r›l›p dökül-
dü. Kimi yerlerde bu bask›nlar devrimci ku-
rumlar› da içine ald›. Kürt esnaflara dönük
bask›lar artt›, dükkanlar› ya¤malananlar ol-
du. Tüm toplumun üzerinde floven-milliyet-
çi bir bask› oluflturuldu. Buna ortak olma-

yan “düflman” ilan edildi ve “düflman”ca
muamele yapmak meflrulaflt›. 

Son birkaç ayd›r yükseltilen bu dalga,
Baflbakan Erdo¤an’›n ABD ziyaretinden bu
yana ad›m ad›m inifle geçmifl bulunuyor. Bu
t›rman›fl›n yarataca¤› tehlikeyi ve bunun
kendi ç›karlar›na verece¤i zarar› iyi bilen
egemenler, kontrolü elden b›rakmamaya ça-
l›flm›fl, bir aflamadan sonra da halk› so¤uk-
kanl› olmaya ça¤›rm›fllard›. T›rmand›rmay›
da, düflürmeyi de kendi ellerinde tutmaya
özen gösterdiler. Fakat Türk-Kürt ayr›m› ve
bunun yaratt›¤› yapay saflaflma, tarihinin
gördü¤ü en üst düzeye ulaflt›. Öyle ki ege-
men kesimlerin sözcüleri bile bir “iç savafl”
tehlikesinden bahsetmeye bafllad›lar.

* * *

Böyle bir saflaflma ve bu flekliyle ç›ka-
cak bir “iç savafl”, elbette komünist ve dev-
rimcilerin do¤ru bulmayaca¤›, karfl›s›nda
yer alacaklar› bir savaflt›r. Ulusal-dinsel ve-
ya mezhepsel iç savafllar›, her dönem k›fl-
k›rtan emperyalistler ve iflbirlikçileri olmufl-
tur. Halklar aras›na düflmanl›k ve kin to-
humlar› ekmek, onlar› bu flekilde bölüp par-
çalamak, emperyalistlere daha rahat yönet-
me ve sömürme olana¤› sa¤lar çünkü. O
yüzden de emperyalizmin klasik politikas›;
“böl-parçala yönet”tir.

Leninist “emperyalist savafl› iç savafla
çevir” slogan› ise çok farkl›d›r. Burada kas-
tedilen “iç savafl” iflçi ve emekçilerin, em-

peryalizme ve iflbirlikçilerine karfl› savafl›-
d›r. ‹flçi-emekçi askerlerin silahlar›n› di¤er
halklar›n iflçi ve emekçilerine de¤il, kendi
egemenlerine çevirmesidir. “Cephede kar-
deflleflme” yaratarak hep birlikte kendilerini
ezen, sömüren ve birbirlerine düflüren em-
peryalistlere, iflbirlikçilerine dönmesi, “sila-
h› bir omzundan di¤erine alma”s›d›r. Dola-
y›s›yla devrimci iç savafl, emperyalistlerin
yaratmak istedi¤i ulusal-dinsel iç savafllar›n
aksine, halklar›n kardeflli¤i ve birli¤ine da-
yan›r. Bir baflka ulusu, dini veya mezhebi
de¤il, emperyalistleri ve iflbirlikçilerini he-
def al›r. Hangi ulus ya da mezhepten olursa
olsun, iflçi ve emekçilerin birli¤ini ve ç›kar-
lar›n› savunur. Ayr›flmay›; ulusal-mezhep-
sel de¤il, s›n›fsal olarak ortaya koyar. Sava-
fl›m› da s›n›fsal eksende yükseltir. 

O yüzden emperyalizmin sömürge alan-
lar›n› geniflletmek için ç›kard›¤› “iç sa-
vafl”larla, devrimci “iç savafllar›” birbirine

kar›flt›rmamak gerekir. Bunlar birbirinin
z›dd›d›r. “Balkanlaflt›rma” olarak da adlan-
d›r›lan, emperyalizmin bir bölgede hege-
monyas›n› kurmak için yaratt›¤› iç savafllar;
halklar›n birbirini k›rmas› ve irili-ufakl›
devletçiklerin do¤mas› ile sonuçlan›r. Bir-
birine düflman s›n›rdafl devletlerin olufltu¤u
bu bölgelerde emperyalistler “arabulucu”
ya da “hakem” pozlar›nda girerek, bu güç-
süz devletleri daha rahat biçimde sömürge
sistemleri içine al›rlar. Oysa devrimci iç sa-
vafl, halklar›n birli¤ine dayand›¤› için, pro-
leter enternasyonalizmi ve halklar›n gönül-
lü birlikteli¤ini gelifltirir. Karfl›l›kl› güvene
ve eflitli¤e dayanan büyük ve güçlü halk
cumhuriyetleri ortaya ç›kar. I. emperyalist
savafl sonras›nda devrimci bir iç savaflla ku-
rulan Sovyetler Birli¤i’nde; II. emperyalist
savafl sonras›nda, emperyalist iflgale karfl›
devrimci bir direnifl gerçeklefltiren Balkan
ülkelerinde yafland›¤› gibi… Ne zaman ki
bu ülkelerde “geri dönüfl”ler yaflanm›fl, halk
iktidarlar› yozlaflm›fl ve gericileflmifltir; iflte
o zaman ulusal-dinsel ayr›mlar yeniden
hortlam›flt›r. Bu durumdan yararlanan em-
peryalistler ise, y›llarca tek bir devlet çat›s›
alt›nda yaflayan halklar› birbirine düflürerek
ve küçük parçalara bölerek hegemonyalar›-
n› yeniden kurabilmifltir. Y›k›lan Sovyetler
Birli¤i’nin ard›ndan irili-ufakl› onlarca dev-
let ortaya ç›km›flt›r örne¤in. Bir yandan “ar-
ka bahçesini” sa¤lama almak isteyen Rus

emperyalistleri, di¤er yandan “renkli dev-
rimlerle” kendine alan açmaya çal›flan ABD
baflta olmak üzere, emperyalist paylafl›m,
bölgede en fliddetli biçimde yaflanmaktad›r.
Keza Yugoslavya’n›n enkaz› üzerinden ha-
len süregelen, küçük devletlere parçalama
süreci devam etmektedir. Son olarak Irak
iflgali ile birlikte yükselen direnifli, ulusal-
dinsel-mezhepsel ayr›mlar ile zay›flatma,
üç parçaya bölme çabalar› sürmektedir. 

Devrimci iç savafl ile emperyalistlerin
k›flk›rtt›¤› iç savafllar›n, nedenleri gibi so-
nuçlar› da farkl› olmaktad›r. Her tür sömürü
ve zorbal›¤a karfl› geliflen devrimci “iç sa-
vafl”lar, halklar aras›nda birlik ve dayan›fl-
may› güçlendirirken; ulusal-dinsel iç savafl-
lar, onlar› parçalamaya, zay›f düflürmeye,
emperyalistlere ve iflbirlikçilerine kolay
lokma olmaya götürmektedir. O yüzdendir
ki, komünist ve devrimciler, ulusal-dinsel-
mezhepsel çat›flmalar› “yapay saflaflma” ad-
deder; bunun emperyalistlerin ifline yaraya-
ca¤›n› söyler ve karfl›s›nda yer al›r. Buna
karfl›l›k, her ulus, din ve mezhepten iflçi ve
emekçilerin, emperyalistlere ve iflbirlikçile-
rine karfl› mücadelesini destekler, bu yönde-
ki saflaflmay› derinlefltirir ve bunu devrimci
“iç savafla” dönüfltürmeye çal›fl›r. Gerçek
kurtuluflun ancak iflçi-emekçi iktidar› ile
sosyalizm ile olaca¤›n› bilir ve kitleleri bu-
na kanalize eder.

* * *

Devrimci iç savaflla, emperyalistlerin
ve iflbirlikçilerinin k›flk›rtt›¤› iç savafl ara-
s›ndaki farklar› bilmek, kitleleri bu yönde
bilinçlendirmek iflin bir yan›d›r. Bir di¤er
yan› ise, son aylarda iyice t›rmanan halklar
aras›ndaki düflmanl›¤a, faflist-floven sald›r›-
lara net bir tutum almak, buna karfl› müca-
deleyi gelifltirmektir.

fioven sald›r›lar›n flaha kalkt›¤› dönem-
lerde, gerici ve faflistlerin ilk hedefi, Kürt
parti ve kurumlar› olmaktad›r. Bunu bile-
rek, bulundu¤umuz tüm alanlarda bu ku-
rumlara dönük bir sald›r› olas›l›¤›n›n önünü
bafltan almak gerekmektedir. Bunun bir yö-
nü, halklar aras›nda birlik ve kardeflli¤in
önemi, emperyalizmin ve iflbirlikçilerinin
planlar› üzerine ajitasyon-propaganda faali-
yetlerine h›z vermek; di¤eri ise, bu kurum-
lar› her tür faflist-floven sald›r›ya karfl› bir-
likte korumay› örgütlemek, böylesi anlarda
bunu yaflama geçirebilmektir. PKK’nin ve
ona ba¤l› kurumlar›n çizgisine yönelik elefl-
tirilerimiz, reformist-teslimiyetçi yaklafl›m-
lar›na tepkilerimiz, hatta halklar aras›nda
düflmanl›¤›n körüklenmesinde onlar›n ey-
lem çizgisinin pay› vb. hiçbir fley, böyle za-
manlarda birleflik mücadelenin önüne ç›ka-
r›lmamal›, ona gerekçe yap›lmamal›d›r. 

Faflist-floven sald›r›lara karfl›, Kürt-Türk
devrimci ve demokratlar›n›n ortak duruflunu
sa¤lamak, emperyalizmin ve iflbirlikçileri-
nin halklar aras›nda yaratmak istedikleri
düflmanl›¤a ve karfl›-devrimci “iç savafl”
olas›l›¤›na karfl›, en etkili panzehirdir.
PKK’nin bilinçli bir flekilde Kürt halk›n›

Emperyalizmin sömürge
alanlar›n› geniflletmek için

ç›kard›¤› “iç savafl”larla,
devrimci “iç savafllar” birbi-
rinin z›dd›d›r. “Balkanlaflt›r-
ma” olarak da adland›r›lan,

emperyalizmin bir bölgede
hegemonyas›n› kurmak için

yaratt›¤› iç savafllar;  halkla-
r›n birbirini k›rmas› ve irili-

ufakl› devletçiklerin do¤mas›
ile sonuçlan›r. Birbirine düfl-

man s›n›rdafl devletlerin
olufltu¤u bu bölgelerde em-
peryalistler “hakem” pozla-

r›nda girerek, bu güçsüz
devletleri daha rahat biçimde
sömürge sistemleri içine al›r-

lar. Oysa devrimci iç savafl,
halklar›n birli¤ine dayand›¤›
için, proleter enternasyona-

lizmi ve halklar›n gönüllü
birlikteli¤ini gelifltirir.  
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Savafla ve faflizme karfl›

MÜCADELEY‹ YÜKSELTEL‹M!

Elimize posta kanal›yla ulaflan
T‹KB(B) merkezi yay›n organ›

“‹htilalci Komünist”in Eylül-Ekim 2007
tarihli 61. say›s›n›n baflyaz›s›n› güncel

öneminden dolay› k›saltarak
yay›nl›yoruz.
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karfl› bizzat devlet taraf›ndan desteklenip bü-
yütüldü. 

(…)

Yaz›m›z›n bafl›nda, bölgedeki yeni gelifl-
meler ve uygun konjonktürlerin, Türk egemen
s›n›flar› içinde yeniden fetihçi-yay›lmac› duy-
gular› kabartt›¤›n› ve bunu, sözcüleri arac›l›-
¤›yla dillendirdiklerini ifade ettik. Belli ki,
egemen s›n›flar, Ortado¤u haritas›n›n emper-
yalistler taraf›ndan yeniden çizildi¤i bu döne-
mi kaç›rmak istemiyor. Ortaya ç›kacak olas›
f›rsatlar› kollayarak, bu büyük pastadan nasip-
lenmeyi amaçl›yorlar. Irak savafl› öncesi
ABD’nin ileri sürdü¤ü talepleri yerine getir-
mekten, bugün Irak’a asker göndermeye kadar
süregelen tart›flmalar›n alt›nda yatan bu dürtü-
dür. Hangi emperyalist güce dayan›rsa dayan-
s›n, hangisinin iflbirlikçisi olursa olsun, ege-
men s›n›flara her zaman yön veren dürtü, va-
rolan durumu de¤erlendirip karlar›na kar kat-
mak olmufltur. Bu, dün de böyleydi, bugün de
böyledir.  

Ancak ortaya ç›kan f›rsatlar ve ondan ya-
rarlanma iste¤i ile onu baflarabilme flans› ve
olana¤› ayn› fleyler de¤ildir. Bu arzu ile onu
gerçekten baflarabilme gücünü birbirine kar›fl-
t›rmamak gerekir. Emperyalist sistemde, he-
gemonya ve nüfuz alanlar› için yürütülen mü-
cadelenin baflar›s›, imkanlarla de¤il, güç iliflki-
leriyle belirlenir. (Ekonomik, mali, askeri, po-
litik güç)  Emperyalizm koflullar›nda sermaye
ve güç oran› d›fl›nda baflka bir paylafl›m kural›
yoktur. (…)

Ortado¤u gibi zengin petrol yataklar›n›n
bulundu¤u bir bölgede, hegemonya rekabeti-
nin gerçek aktörleri; ABD, AB, Rusya gibi bü-
yük emperyalistlerdir. Türkiye ise, bu arenada
bafla güreflemeyece¤ini bilmektedir. O yüzden
tercihini en fazla, bir emperyaliste karfl›, di¤e-
rinin yan›nda saf tutarak yapmaktad›r. Zaten
emperyalist bir ülke, Ortado¤u gibi bir alanda
aslan pay›n› garantiye almadan, hiç kimseyle
paylaflmaz. Hele ki, Türkiye gibi kendi iç pa-
zar›na bile egemen olamayan bir ülkeye hiç
flans tan›maz. Dolay›s›yla Türkiye’nin “Adri-
yatik’ten Çin’e kadar” bir bölgede rol oynaya-
bilece¤i, kendi nüfuzunu kurabilece¤i, bölge-
nin efendisi olabilece¤i üzerine ortaya at›lan
tüm görüfller, maddi temelden yoksun, dema-
gojik görüfllerdir.  

Ortado¤u ve Kürt sorunu

Emperyalist savafl; yeni iflgaller ve ilhak-
larla dünyan›n yeniden paylafl›m›, haritalar›n
yeniden çizilmesi, yeni çitlerin ve devletlerin
oluflmas› demektir. Dolay›s›yla ulusal kurtulufl
hareketlerini de tetikleyen, ona ivme kazand›-
ran bir role sahiptir. Zaten ulusal sorunu, ülke
içi bir sorun olmaktan ç›kar›p, devletler aras›
bir sorun haline getiren de emperyalist savafl›n
kendisidir. Kapitalizmin, serbest rekabetçi dö-
neminden, emperyalizm aflamas›na girmesiyle
birlikte, de¤iflik bir çehre kazanan ulusal so-
run, birinci emperyalist paylafl›m savafl›yla,
sömürgeler sorunu halini alm›fl ve ulusal kur-
tulufl savafllar›n› h›zland›rm›flt›r. Ulusal hare-
ketlerin bir ç›¤ gibi büyüyüp geliflti¤i y›llar,
her zaman emperyalist savafllar›n, iflgal ve il-
haklar›n yafland›¤› y›llar olmufltur.

fiimdi yeniden böyle bir dönemin efli¤in-
deyiz. Bafl›n› ABD emperyalizminin çekti¤i
yeni emperyalist savafl, baflta Ortado¤u olmak

üzere dünyan›n birçok bölgesinin haritalar›n›
de¤ifltirmek için fitillenmifl durumda. Kapita-
lizmin ilk döneminde uluslaflma sürecini ta-
mamlayamayan Ortado¤u, daha önceki em-
peryalist savafllarda oldu¤u gibi, bu savaflta da
ulusal sorunlar›n kafl›nd›¤›, floven ve milliyet-
çi duygular›n körüklendi¤i yeni bir döneme
giriyor. On y›l kadar önce, Balkanlar ve Kaf-
kaslarda yaflanan parçalanma ve yeni devletler
oluflturma süreci, flimdi Ortado¤u’da sahnele-
niyor. Bu durum devrimci tarzda de¤erlendiri-
lemezse, ulusal ve s›n›fsal bask›lar daha da ar-
tarken, halklar aras› düflmanl›klar daha fazla
körüklenecek ve yeni düflmanl›klar ekile-
cek.(…)

Bu çok mezhepli ve çok uluslu bölgede,
en çetrefilli sorun olarak Kürt sorunu öne ç›-
k›yor. Bölgenin en büyük dört devleti; Türki-
ye, ‹ran, Irak ve Suriye’de yaflayan Kürt ulu-
su, devletleflemeyen ender uluslardan biri.
Dolay›s›yla Ortado¤u’da kilit bir öneme sa-
hip. Irak’›n iflgali gündeme geldi¤inden bu ya-
na, (daha öncekiler bir tarafa) Kürt ulusunun
kendi devletini kurma özlemi, ABD emperya-
lizmi taraf›ndan olabildi¤ince sömürüldü.
Kürt afliret reisleri, Irak’ta federatif bir devlet
kurma vaadiyle sat›n al›nd›. Ve onlar›n da ifl-
birli¤i ile Irak iflgal edildi. 

Bugün Kürt sorunu, sadece emperyalistle-
rin kendi aralar›ndaki çeliflkiler yönünden de-
¤il, emperyalistlerle ba¤›ml› ülkeler aras›nda-
ki çeliflkiler aç›s›ndan da giderek en fazla öne
ç›kan bir sorun halini al›yor. Hatta öyle ki,
ABD-Türkiye iliflkileri, son y›llar›n en kritik
dönemini, Kürt sorunundan dolay› yafl›yor.
Sadece ABD-Türkiye iliflkileri de¤il, Türki-
ye’nin AB emperyalistleriyle iliflkilerinde de
Kürt sorunu baflat bir sorun olmaya devam
ediyor. Keza Kürt ulusunun Türkiye ve Irak
d›fl›nda yaflad›¤› ‹ran ve Suriye ile olan iliflki-
leri de Kürt sorunu etraf›nda flekilleniyor. Ve
Türkiye’nin yeni emperyalist savaflta oynaya-
ca¤› rol, do¤rudan Kürt sorunuyla ba¤lant›l›
gelifliyor.  

Uzun y›llar ulusal kurtulufl mücadelesi ve-
ren, nice ayaklanmalar, isyanlar yaratan Kürt
ulusu, bugün bölgeyi iflgal eden emperyaliz-
min iflbirlikçisi durumuna düflürüldü. ‹flgale
karfl› direnen Irak halk›yla karfl› karfl›ya geti-
rildi. T›pk› y›llarca ezilip horlanan, Naziler ta-
raf›ndan soyk›r›ma u¤rayan Yahudilerin Filis-
tin halk›n›n karfl›s›na ç›kar›lmas› gibi Kürtler
de bu do¤rultuda kullan›lmak isteniyor. ABD
emperyalizmi Kürtleri, Ortado¤u’da ‘ikinci
bir ‹srail’ yapmay› hedefliyor ve o yönde
ad›mlar at›yor. 

Ortado¤u’nun dört ayr› parças›nda ‘ezilen
ulus’ olarak yaflayan Kürt halk›, emperyaliz-
min bu oyununa gelecek mi? Yoksa emperya-
lizme ve iflbirlikçilerine karfl› direnecek, ken-
di kaderini eline alabilecek mi? 

Bu sorunun yan›t›, Kürt iflçi ve emekçile-
rinin, Kürt devrimcilerinin oldu¤u kadar, on-
larla içiçe yaflayan halklar›n ve onun öncüleri-
nin tutumuna, gelifltirecekleri harekete ba¤l›
olacakt›r. Sadece Kürt sorununun çözümü için
de¤il, savafl karfl›t› hareketin do¤ru bir zemin-
de yükseltilmesinden, iflçi ve emekçilerin, ezi-
len halklar›n, ulusal ve sosyal kurtulufllar›na
kadar, en canal›c› noktalarda yol alabilmek,
buna ba¤l›d›r.

Bütün bu geliflmeler, ülkemizde ulusal so-

runun en önemli kesimini oluflturan Kürt soru-
nuna proleter enternasyonalist yaklafl›m› ve
bu do¤rultuda daha yo¤un ilgi ve çabay› flart
kofluyor. (...)

Emperyalist savafl ve ulusal sorun

Dünya 21. yüzy›la, savafl tamtamlar›yla
girdi… Savafl olgusuyla ile birlikte on y›l ön-
cesinin tüm demagoji ve yalan perdesi bir bir
y›rt›l›yor. Ve çökenin, sosyalizm de¤il, kapi-
talizm oldu¤u gerçe¤i gözler önüne seriliyor.
Lenin’in belirtti¤i gibi; “tüm emperyalizm
için savafl, bir bunal›m dönemi olmufl bulunu-
yor. Her bunal›m uzlaflmaya dayanan fleyleri
içinden at›yor, d›fl örtüleri kopar›p al›yor, za-
man›n› dolduran fleyleri al›p götürüyor, en
derin güç ve enerjileri herkesin gözü önüne
seriyor.” (Proleter Enternasyonalizm Sorun-
lar›, sf:162) (...)

Bilindi¤i üzere ‘ulusal sorun’, ML’ler ta-
raf›ndan üç ayr› dönem içinde incelenmifl ve
farkl› sonuçlar ç›kar›lm›flt›r. ‹lki, feodalizm-
den kapitalizme geçifl dönemidir ki; bu dönem
burjuvazinin ilerici bir rol oynayarak demok-
ratik devrimlere ve ulus-devletlerin oluflmas›-
na önderlik etti¤i dönemdir. Kapitalizmin tüm
dünyada feodalizme karfl› zaferini ilan etti¤i
bu dönem, ulusal hareketleri de birlikte getir-
mifltir. Çünkü meta üretiminin tam zaferi için
burjuvazi iç pazar› ele geçirmek zorundad›r.
Bunun yan› s›ra siyasi olarak birleflmifl, tek bir
dil konuflan halka ve bir toprak parças›na ihti-
yac› vard›r. Dolay›s›yla kapitalizmin ihtiyaç-
lar›n› en iyi karfl›layan devlet modeli, ‘ulus
devlet’ olarak flekillenmifltir. Onun içindir ki,
‘ulus devlet’ modeli, kapitalist dönemin tipik
ve do¤al devlet modelidir. ‹kinci dönem ise;
kapitalizmin serbest rekabetçi dönemden em-
peryalizm aflamas›na geçti¤i dönemdir ki, bu
dönemde burjuvazi gericileflmifl, girdi¤i her
yere gericili¤i götürmüfl, demokratik devrim-
lerin ve ulusal kurtulufl hareketlerinin en bü-
yük düflman›, engeli olmufltur. Emperyalist
savafllar ise, ulusal sorunu, sömürgeler sorunu
haline getirmifl ve burjuva demokratik dev-
rimlere oldu¤u kadar, ulusal kurtulufl hareket-
lerine de proletaryan›n önderli¤ini zorunlu
k›lm›flt›r. Üçüncü dönem; Ekim devrimiyle
somut bir gerçeklik halini alan sosyalizm dö-
nemidir ki, bu dönemde ulusal sorun, de¤iflik
yöntemlerle çözülmeye çal›fl›lm›fl ve bu yönde
önemli ad›mlar at›lm›flt›r.  

Bugün hala insanl›k, kapitalizmin emper-
yalizm aflamas›n› ve emperyalist savafllar dö-
nemini yafl›yor. Ne yaz›k ki, baflta Ekim Dev-
rimi olmak üzere, bütün sosyalist devrimler
kesintiye u¤rad›, geriye dönüfller yaflad›. Fa-
kat bu süre içinde elde edilen baflar›lar, tüm
insanl›k için bir kazan›m, bir hazine olmaya
devam ediyor. Ve kapitalist-emperyalist siste-
me karfl› sömürüsüz, s›n›fs›z, savafls›z toplum
özleminin hala diri ve canl› kalmas›n› sa¤l›-
yor.     

“Emperyalizm, dünya milletlerinin bir
avuç ‘büyük devlet’ taraf›ndan ha bire artan
bir bask› alt›na al›nmas›d›r; bu ‘büyük devlet-
ler’ aras›nda, milletleri daha çok bask› alt›na
almak ve bu bask›y› pekifltirmek için giriflilen
bir savafllar dönemidir” diyor Lenin. Bu ger-
çe¤in yan› s›ra, yalan ve demagojilerin en faz-
la kullan›ld›¤› dönem oldu¤unun da alt›n› çizi-
yor: “‹ki yüzlü sosyal-vatanseverlerin, ‘ulusal

Uzun y›llar ulusal
kurtulufl mücadelesi
veren, nice ayaklan-
malar, isyanlar yara-

tan Kürt ulusu, bugün
bölgeyi iflgal eden em-
peryalizmin iflbirlikçi-
si durumuna düflürül-
dü. ‹flgale karfl› dire-

nen Irak halk›yla kar-
fl› karfl›ya getirildi.
T›pk› y›llarca ezilip

horlanan, Naziler ta-
raf›ndan soyk›r›ma

u¤rayan Yahudilerin
Filistin halk›n›n kar-
fl›s›na ç›kar›lmas› gibi
Kürtler de bu do¤rul-
tuda kullan›lmak iste-
niyor. ABD emperya-
lizmi Kürtleri, Ortado-
¤u’da ‘ikinci bir ‹sra-
il’ yapmay› hedefliyor

ve o yönde ad›mlar
at›yor. Ortado¤u’nun
dört ayr› parças›nda
‘ezilen ulus’ olarak
yaflayan Kürt halk›,
emperyalizmin bu

oyununa gelecek mi?
Yoksa emperyalizme

ve iflbirlikçilerine kar-
fl› direnecek, kendi

kaderini eline alabile-
cek mi? Bu sorunun
yan›t›, Kürt iflçi ve

emekçilerinin, Kürt
devrimcilerinin oldu-
¤u kadar, onlarla içi-
çe yaflayan halklar›n
ve onun öncülerinin
tutumuna, gelifltire-

cekleri harekete ba¤l›
olacakt›r. 

devrimcilerden uzaklaflt›rma çabas›na karfl› da en etkili
durufltur. Sözlü olarak ne kadar Türk-Kürt kardeflli¤i, or-
tak düflman, birleflik mücadele dense de, bunun test edi-
lece¤i yer, mücadele alanlar›d›r. Kürt halk›n›n zor gün-
lerinde yan›nda olmak, gerçekleri bizzat prati¤in içinde
gösterebilmektir.  

Son y›llarda kendini devrimci addedip “ulusal sol”
denizine yelken açanlar ço¤alm›flt›r. HKP’sinden
TKP’sine, emperyalizme karfl› olmak ad›na, egemen
kliklerden birilerine yedeklenen, ya da onlar›n manyetik
alan›na giren hareketler artmaktad›r. Zaten ‹P gibi,
“Türksolu” gibi flovenist çizgide MHP ile yar›flan iplik-
leri pazara ç›km›fl ak›mlar›n laf›n› bile etmiyoruz.
Bunlar, b›rakal›m devrimcili¤i “solcu” bile adde-
dilmemeli, bu kimlikle an›lmalar›na izin verilme-
melidir. Gerçek kimlikleri, sosyal-floven, sosyal-
faflist olan bu ak›mlar›, gerçek isimleriyle yaymak
en do¤rusudur. Devrimci hareketin d›fllad›¤› bu ha-
reketler, ne yaz›k ki kitleler içinde halen az da olsa
taban bulabilmektedirler. Özellikle gençlik içinde
yükselen floven dalgay› da arkalar›na alarak gelifl-
meye çal›flmakta, zehirlerini bunlar üzerine boca
etmektedirler. Böylesi dönemlerde sosyal-floveniz-
me karfl› mücadele çok yönlü olarak yürütülmeli,
bunlar›n devrimcilikle hiçbir iliflkisi olmad›¤› ge-
nifl kitlelere anlat›lmal›d›r. Bu, kitlelerin flove-
nizmle zehirlenmesine karfl› oldu¤u kadar, devrim-
cili¤in yanl›fl tan›t›lmas›na karfl› da mücadeledir. Ayn›
flekilde Kürt halk› ile Türkiye devrimci hareketi aras›nda
yarat›lan mesafenin kalkmas› yönüyle de günümüzün
baflat görevidir. 

Faflizme ve flovenizme karfl› mücadele (‘sosyal’lerini
de kapsayarak) ideolojik-siyasal boyutlar›yla oldu¤u ka-
dar, pratik bir tutumu da içermelidir. Kürt halk›na ve ku-
rumlar›na karfl› sald›r›lar›, birleflik bir tarzda gö¤üsle-
mek, bunun yol, yöntem ve araçlar›n› yaratmak, ilk elde
yap›lmas› gerekendir. Bulundu¤umuz her alanda merke-
zi veya yerel her düzeyde, tüm devrimci yap›lara ça¤r›-
m›z bu yönde olmufltur, olmaktad›r. Amac›m›z, savafla
ve faflizme; emperyalizme ve iflbirlikçilerine karfl› olan
tüm güçlerin birli¤ini sa¤lamak ve ortak bir durufl yarat-
makt›r. Bu yöndeki çabalar›m›z sürmelidir. Bununla bir-
likte ba¤›ms›z olarak da tavr›m›z› net bir biçimde göste-
rebilmeliyiz. Bir yandan ajitasyon-propaganda faaliyet-
lerimiz artmal›, bir yandan da önerdi¤imiz pratik durufl-
lar›, kendi güçlerimizle yaflama geçirmeyi, bunun ilk ör-
neklerini yaratmay› baflarmal›y›z. Örne¤in; savafl ç›¤›rt-
kanl›¤›n›n ve floven sald›r›lar›n yükseldi¤i dönemde, her
birim buna karfl› duvar yaz›lamalar› yapabilir, kahve ko-
nuflmalar›, ev toplant›lar› düzenleyebilir. Dahas›, faflist-
floven gösterilere izin vermeyecek bir plan ve haz›rl›k
yap›lmal›d›r. Bu gösteriler bize ra¤men gerçekleflti¤in-
de, onu büyütmeden da¤›tmaya çal›flmal›, baflta Kürtler
olmak üzere devrimci-demokrat kifli veya kurumlara yö-
neldi¤inde ise, onlar›n önüne barikat örüp püskürtebil-
melidir. Bunlara önceden ne kadar haz›rl›kl› olunursa,
yaflama geçirmede o kadar az s›k›nt› çekilir. 

Yay›n organlar›nda yazd›klar›m›z ve di¤er devrimci
yap›lara yapt›¤›m›z ça¤r›lar, ba¤›ms›z eylemlerimizle
ortaya konabildi¤i oranda, etkili olacak ve giderek büyü-
yen bir güce dönüflecektir. Çal›flmalar›m›z›n sürdü¤ü her
alanda yoldafllar›m›za düflen görev budur. 

* * *  

Son dönemde flaha kalkan faflist-floven sald›r›lar ve
savafl ç›¤›rtkanl›¤› flimdilik geriye çekilmifl görünmekte-
dir. Fakat bunun bir daha yaflanmayaca¤›n› sanmak, bü-
yük bir gaflet olur. Ortado¤u’da emperyalist paylafl›m

savafl› sürdükçe, Türk egemenlerinin savafl histerisi de,
floven sald›rganl›¤› da bitmeyecektir. Kimi zaman yük-
selen, kimi zaman alçalan, fakat bu nesnel koflullar de-
¤iflmedi¤i sürece hep varl›¤›n› koruyacak olan politik bir
tutumdur bu. Onun içindir ki, bugünkü durulma, kimse-
yi gevfletmemeli, tehlikenin geçti¤i san›lmamal›d›r.

Sosyal-floven kesimlerle aras›na s›n›r çekmesine ra¤-
men Türkiye devrimci hareketi, son sald›r›lar karfl›s›nda
bir kez daha haz›rl›ks›z yakalanm›fl ve at›l kalm›flt›r.
Onun en büyük handikap›, bu rüzgar›n geçici oldu¤unu
düflünmesi ve dinmesini beklemesidir. Her floven yükse-
liflin ard›ndan yaflanan alçalma ile hakl› ç›kt›klar›n› san-
makta, dönemi atlatt›klar›n› varsaymaktad›rlar. Oysa bu
hem yan›lt›c›, hem tehlikelidir. Yan›lt›c›d›r; çünkü bir
sonraki dalga -hele ki karfl›durufllar bu kadar c›l›z iken-
çok daha yüksek gelecektir. Tehlikelidir; çünkü Türk ve
Kürt halk› aras›ndaki aç› genifllemekte, düflmanl›k art-
makta, devrimci hareket bu geliflmeler karfl›s›nda adeta
seyirci durumunda kalmaktad›r. O yüzden devrimci ha-
reket, böylesi dönemlerde gelifltirdi¤i “bekle gör” tavr›n-
dan bir an evvel s›yr›lmal› ve bugünden olas› yeni bir
dalgaya karfl› örgüt ve mücadele biçimleri belirleyerek,
haz›rl›k ve donan›m›n› ona göre yap›lmal›d›r…  Kendi
ad›m›za da bu süreçte olmas› gerekenleri yapt›¤›m›z›
söyleyemeyiz. Görevimiz, di¤er devrimci yap›lara ça¤r›
yapmakla s›n›rl› de¤ildir. Politik öngörülerimizin do¤ru-
lu¤u geçen sürede kan›tlanm›flt›r, fakat aslolan pratikte
konulan tav›rd›r. Gerek yayg›n ap faaliyetleri, kitleleri
bilinçlendirme çabalar›, gerekse yerinde ve zaman›nda
konulacak eylemler, politikalar›m›z›n yaflam bulmas›n›n
en etkili yoludur. Bulundu¤umuz her alanda Kürt halk›y-
la yak›nlaflmay› do¤uracak olan da bu pratik durufl ola-
cakt›r.

Daha önce de belirtti¤imiz gibi; slogan›m›z savafla
ve faflizme karfl› birleflik mücadeledir. Düflmanlar›m›z;
emperyalistler ve iflbirlikçileridir. Sosyal-flovenler gibi
ne sadece emperyalizmi (ki sadece ABD’yi öne ç›kar›p
kendileri farkl› emperyalistlere s›rtlar›n› dayam›fllard›r)
ne de çeflitli reformistlerin yapt›klar› gibi emperyalizm-
den kopuk kimi iflbirlikçi klikleri hedefe çakan bir yak-

lafl›m, bizim yaklafl›m›m›z olamaz. Savafla ve faflizme,
emperyalizme ve iflbirlikçilerine karfl› olan tüm güçleri,
hangi ulus-din veya mezhepten olursa olsun, birlefltir-
mek ve savaflt›rmak; komünistlere ve gerçek devrimcile-
re düflen biricik görevdir. Bu görevi yerine getirmek için
tüm gücümüzle seferber olmal›, son sürecin derslerini
do¤ru bir flekilde ç›karmal› ve eksiklerimizi h›zla ta-
mamlamal›y›z. Gerçek devrimcilerin zor dönemlerde or-
taya ç›kt›¤›n› unutmadan... Gerçek dostlu¤un zor günler-
de olufltu¤unu ak›ldan ç›karmadan… Ve tarihimizin
böyle anlarla dolu oldu¤unu, bizi biz yapan özelli¤in bu
oldu¤unu bilerek, buna yeni halkalar ekleyerek… 

“Rüzgara karfl› yürüyüflümüz” ancak bu flekilde
güçlenerek sürecektir… 

* * *

Son sürecin as›l yönünü faflist-floven dalga
oluflturdu. Ayn› dönemde bafllayan Telekom grevi
ise, bu dalgan›n gölgesinde kald›. Oysa uzun y›llar-
d›r Türkiye’de bu büyüklükte bir grev gerçeklefl-
memiflti. Hatta kamu iflyerlerinde 12 Eylül sonra-
s›nda gerçekleflen ilk grevdi. 25 bin gibi genifl bir
iflçi kitlesini ve tüm ülkeyi kaps›yordu. Böylesine
önemli bir grev, savafl ve flovenizm hezeyanlar›
aras›nda kayboldu. Haber-‹fl Sendikas› Genel Bafl-
kan›, “böyle bir dönemde greve gitmifl olmaktan
üzüntü duyduklar›n›” belirterek, floven dalgan›n
içinde yer ald›klar›n› ortaya koydu. Ba¤l› bulun-

duklar› konfederasyon olan Türk-‹fl ise, hiçbir iflçi gas-
p›nda göstermedi¤i çabukluk ile toplant›lar gerçeklefltir-
di ve 1 May›slarda iflçilere yasakl› olan Taksim’de yürü-
yüfl yapt›. K›sacas›, konfederasyonu ve sendika genel
merkeziyle, devletin floven kampanyas›n›n içinde yer al-
d›lar, iflçileri de bu kampanyaya dahil etmeye çal›flt›lar.

Telekom grevine bir di¤er sald›r›, artan sabotajlar ol-
du. Burjuva medya, bu sabotajlar› grevci iflçilerin yapt›-
¤›n› yayarak, Telekom grevine karfl› halk› k›flk›rtmaya
çal›flt›. Oysa grev, gerçek anlamda devam etti¤i sürece
zaten çeflitli s›k›nt›lara yol açacak, bu da burjuvazi üze-
rindeki bas›nc› artt›racakt›. 

Telekom iflçisi, gerek yükseltilen floven dalgaya, ge-
rekse üzerlerine at›lan sabotaj eylemlerine ra¤men bü-
yük bir sab›rla grevini sürdürdü. Her ne kadar grev pan-
kartlar›n›n yan›na Türk bayra¤› da eklense, grevlerine
sahip ç›kt›lar. Buna karfl›n grevin di¤er iflçi-emekçi ke-
simlerde yank› bulmas› ve onlar›n bir biçimde deste¤ini
almas› sa¤lanamad›. Elbette bunda birinci derecede rol
oynayan sar› ve reformist sendika a¤alar›yd›. 

Ancak genel olarak devrimci hareketin greve ilgisi
de zay›f kald›. Gerek ap faaliyetleri yönüyle, gerekse çe-
flitli destek ve dayan›flma biçimlerini gelifltirmek yönüy-
le oldukça s›n›rl› fleyler yap›ld›. Kendi ad›m›za da daya-
n›flma ziyaretlerinin ötesine ç›kamad›¤›m›z› söylemeli-
yiz. Kald› ki bu ziyaretler bile daha s›k ve daha genifl ke-
simleri katarak gerçekleflebilirdi. 

Önümüzdeki günlerde devlet Telekom grevini bitir-
meye çal›flacakt›r. Bizler, Telekom grevinin zaferle bit-
mesi ve iflçi s›n›f›n›n di¤er bölüklerine de örnek olabil-
mesi için, destek ve dayan›flma çabalar›m›z› büyütmeli-
yiz… Baflta Telekom grevi olmak üzere iflçi ve emekçi-
lerin direnifllerini, savafla ve faflizme karfl› mücadelenin
önemli bir parças› olarak ele almal›, onlar üzerindeki flo-
ven etkiyi k›rman›n bir arac› haline getirmeliyiz. Yapay
saflaflmadan, s›n›f eksenli saflaflmaya geçiflin en önemli
aya¤›n›, bu yöndeki geliflmeler ve bizlerin bu geliflmele-
ri devrimci yönde etkileme-yönlendirme gücümüz olufl-
turacakt›r. 

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için

4 Aral›k 2007

Slogan›m›z, savafla ve faflizme karfl› birleflik mücade-
ledir. Düflmanlar›m›z; emperyalistler ve iflbirlikçileridir.
Sosyal-flovenler gibi ne sadece emperyalizmi (ki sadece
ABD’yi öne ç›kar›p kendileri farkl› emperyalistlere s›rt-
lar›n› dayam›fllard›r) ne de çeflitli reformistlerin yapt›k-
lar› gibi emperyalizmden kopuk kimi iflbirlikçi klikleri
hedefe çakan bir yaklafl›m, bizim yaklafl›m›m›z olamaz.
Savafla ve faflizme, emperyalizme ve iflbirlikçilerine kar-

fl› olan tüm güçleri, hangi ulus-din veya mezhepten
olursa olsun, birlefltirmek ve savaflt›rmak; komünistlere

ve gerçek devrimcilere düflen biricik görevdir.
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s›ndan da kendi burjuvazisiyle iflbirli¤i, di¤er
uluslar›n iflçi ve emekçileriyle mesafenin aç›l-
mas›, birlik ve dayan›flman›n parçalanmas› de-
mekti. 

Milliyetçilik, kapitalizmle birlikte ortaya
ç›kan bir siyasal ak›md›r. ‹deoloji olarak mil-
liyetçilikle, ulus-devletlerin kurulmas› aras›n-
da do¤rudan bir paralellik vard›r. Ne zaman
ki, burjuvazi ‘eski toplum’un   feodalizmin
içinden do¤du ve geliflti, kendi yeni ‘pazar
alanlar›n›’ yaratma ihtiyac› büyüdü, varolan
iktidar› y›k›p kendi iktidar›n› kurmas› bir zo-
runluluk olarak dayatt›, iflte o zaman ‘ulus-
devletler’ tarih sahnesinde yerini almaya bafl-
lad›. Ulus-devletlerin ideolojik g›das›n› ise
milliyetçilik oluflturdu. Dolay›s›yla milliyetçi
ideolojinin bafl›n›, yeni kurulan ulus-devletle-
rin egemen s›n›f› olan burjuvazi çekti. Meta
üretiminin mutlak egemenli¤ini sa¤lamak için
yurtiçi pazar› fethetmek, feodal bölünmüfllü¤e
son vererek ayn› dilin konufluldu¤u topraklar›
birlefltirmek, en çok burjuvazinin ç›kar›nayd›
çünkü. 

Burjuvazinin ideolojik cephaneli¤indeki
en eski ve en etkili silahlardan biridir milliyet-
çilik. Fakat burjuvazinin ‘ilerici’ rol oynad›¤›
kapitalizmin ilk evresindeki milliyetçilik ile,
emperyalizmle birlikte siyasal gericili¤in ha-
kim k›l›nmas›ndan itibaren kullan›lan milli-
yetçilik aras›ndaki ayr›m› da iyi yapmak gere-
kir. ‹lkinde ulusal kurtulufl savafllar›n›n ideolo-
jik g›das› olan milliyetçilik, ikincisinde em-
peryalist yay›lmac›l›¤›n ve faflizmin en güçlü
ideolojik dayana¤› olmufltur. 

Türkiye gibi, ezen ve ezilen uluslar›n bu-
lundu¤u bir co¤rafyada, ezen ulus milliyetçili-
¤i, yani Türk milliyetçili¤i, floven karakterde-
dir. Çünkü Türk milliyetçili¤i, baflta Kürt ulu-
su olmak üzere, tüm ulusal topluluklar üzerin-
de egemen ulusun ideolojisi halini alm›flt›r. ‹s-
ter devletle do¤rudan ba¤lant›l› resmi-faflist
flovenizm, isterse, ‘sol’ sosuna bulanm›fl sos-
yal-flovenizm olsun, ayn› ideolojiden beslenir-
ler: Ezilen uluslara karfl› ezen ulus milliyetçi-
li¤i! Bütün politikalar›na bu bak›fl yön verir.
Bunlar›n, emperyalizme karfl›ym›fl ve ‘ulusal
ç›karlar›’ ön planda tutuyormufl gibi görünme-
leri, sadece görüntüden ve bir aldatmacadan
ibarettir. ‘Ulusal ç›kar’ dedikleri her fley, em-
peryalizme ba¤›ml› egemen s›n›flar›n ç›karla-
r›ndan, dolay›s›yla emperyalizmin ç›karlar›n-
dan baflka bir fley de¤ildir. En fazla, emperya-
listlerle, onlar›n iflbirlikçileri aras›nda süren
didiflmede birinin taraf›d›rlar. Bugün Do¤u
Perinçek baflkanl›¤›ndaki ‹P’in ABD’ye karfl›
Rusya-Çin emperyalistlerinden yana olmas›
gibi. Ya da reformist kesimlerin ABD’ye kar-
fl› AB emperyalistlerini ön plana ç›karmalar›
gibi… 

“Savafl, on y›llar içinde büyütülen oportü-
nizmi bir biçim de¤iflikli¤ine u¤ratm›fl, onu
daha yüksek bir aflamaya yükseltmifl, nüansla-
r›n›n say›s›n› ve çeflitlili¤ini artt›rm›fl, yandafl-
lar›n›n saflar›n› s›klaflt›rm›fl, gerekçelerini bir
sürü safsatayla zenginlefltirmifl, deyim yerin-
deyse bir sürü nehir ve dere eklemifltir.” diyor
Lenin.(Proleter Devrim ve Dönek Kaustky sf
195)

‘Ulusal sol’cularla (sosyal flovenlerle) si-
vil faflistlerin (flovenistlerin) bir araya gelmesi,
bütün bu yönlerinden dolay› flafl›rt›c› de¤ildir.
Yeni emperyalist savafl›n Ortado¤u cephesi,
flovenlerle, sosyal-flovenlerin ayn› potada bir-

leflmelerini ve bunu en aç›k haliyle ortaya
koymalar›n› h›zland›rm›flt›r. Savafl süresince
bu birli¤in devam etme zemini varl›¤›n› koru-
yacakt›r. (…)

Ortado¤u’da kurulan ulus-devletler 

ve milliyetçilik

I. emperyalist paylafl›m savafl›m›, -öncesi
ve sonras›yla- Balkanlarda ve Ortado¤u’da bir
dizi ulus-devletin oluflumunu da beraberinde
getirdi. Ancak bu devletlerin büyük ço¤unlu-
¤u kendi iç dinamikleri ile kurulmufl ulus-dev-
letler de¤ildi. Aksine emperyalistlerin bölge
üzerindeki hegemonya savafl›nda payanda ol-
mak için kurulmufl yapay devletlerdi. Çünkü
her fleyden önce, bu bölgede kapitalizmin ge-
liflimi son derece yavafl ve s›n›rl›yd›. Özellik-
le Arap bölgelerinde, feodal-afliret sistemi hü-
küm sürüyordu. Ulus-devletlerin kurulmas›
için gerekli olan nesnel koflullardan yoksun-
du. Kapitalizm geliflmedi¤i için, burjuva s›n›f
da oluflmam›fl ve burjuvazinin iç pazar› yarat-
mak için gelifltirdi¤i ulus-devlet modelinin ze-
mini olgunlaflmam›flt›. Onun içindir ki, Orta-
do¤u’daki ulus-devletlerin oluflumu ile Ba-
t›’daki ulus-devletlerin oluflumu aras›nda
önemli farkl›l›klar vard›r. Öyle ki Bat› Avru-
pa’da burjuva demokratik devrimler,
1789’dan 1871’e kadar uzanan oldukça kesin
bir zaman aral›¤› içinde yaflan›r ve bu döne-
min sonunda ulusal bak›mdan genel olarak
türdefl bir burjuva devletler sistemi oluflurken,
Do¤u Avrupa’da ve Asya’da burjuva demok-
ratik devrimler dönemi, ancak 1905’te bafllar.   

Bu gecikme, sadece zaman kayb› ve ‘geç
uluslaflma’ yaratmaz. Daha da önemli olarak,
bu süre zarf›nda, kapitalist sistemin ve burju-
vazinin özellikleri de¤iflmifltir. Kapitalizm,
emperyalizm aflamas›na girmifl ve o güne ka-
dar ulusal kurtulufl savafllar›n›n bafl›n› çeken
burjuvazi, onun en büyük düflman› olmufltur.
“Burjuvazi halkla birlikte, eme¤iyle yaflayan
herkesle birlikte özgürlük için savafl›rken,
milletlerin tam özgürlükleri ve eflit halklar›n-
dan yanayd›... Bugün burjuvazi iflçilerden
korkuyor ve gericilerle ittifak yollar› ar›yor;
demokrasiye ihanet ediyor, milletler aras›nda
bask› ve eflitsizli¤i savunuyor, iflçileri milliyet-
çi fliarlarla yozlaflt›r›yor.” diyor Lenin. (Do-
¤u’da Ulusal Kurtulufl Savafllar›, sf. 90) Ve
devam›nda; “Emperyalizm, baflka milletleri
ezen milletlerin bu bask›y› yayma ve artt›rma
ve sömürgeleri aralar›nda yeniden pay etme
çabas›d›r.” diyor. (age sf:125)           

Ortado¤u’da kapitalizm henüz geliflme-
miflti ama dünyada kapitalist sistem emperya-
lizm aflamas›na girmiflti. I. emperyalist savafl
sonras› geçici manda sisteminin ard›ndan Or-
tado¤u’da ulus-devletlerin oluflumu, bir yerde
kapitalist sistemin geldi¤i aflaman›n kaç›n›l-
maz sonucuydu. Süreç iflledi ve birbiri ard›na
ulus-devletler kuruldu. Ancak önemli bir fark-
la: Bu devletler, daha kurulufl aflamas›nda em-
peryalizme ba¤›ml›yd› ve bu ba¤›ml›l›k, dev-
letleflmenin ard›ndan eklenen yeni halkalarla
daha da kökleflti.

Bu önemli fark, ulus-devletlerin ideolojik
argüman› olan milliyetçili¤e de yans›d›. Çün-
kü ulus-devlet sürecinde oldu¤u gibi, milliyet-
çilik de bir olgunlaflma sürecinden geçmemifl-
ti. Bat›’da uluslar, yüzy›llar› bulan dönemler-
de ekonomik alt yap›lar›n› gelifltirmifl, sosyal

yap›lar›n› kurmalar›na olanak veren kültürel
ve politik bir evrimleflme yaflam›fllard›.(Karo-
lenj Rönesans› – 9. yüzy›l, Hohenstaufen Rö-
nesans› – 13. yüzy›l, as›l Rönesans – 15. yüz-
y›l, Ayd›nlanma – 18. yüzy›l) Bütün bu önem-
li aflamalar› yaflamam›fl, farkl› bir bütünlü¤e
sahip Ortado¤u’da, k›smen ulusal kurtulufl sa-
vafllar› ama esas olarak da emperyalistlerin
müdahaleleriyle gerçekleflen ulus-devlet fle-
malar›, uluslaflmaya yetmiyordu. Bu durumda
Ortado¤u milliyetçileri, Bat›’n›n ideolojik
cephaneli¤inde bulunan ne varsa, -›rk, dil, din,
tarih vb.- kavramlara sar›ld›lar. Bu da daha
çok dinsel motifleri içinde bar›nd›ran bir mil-
liyetçilik oldu.

Ortado¤u’da s›n›rlar k›l›ç zoruyla çizil-
miflti. Sömürgeci güçler, izledikleri politika-
larla halklar› birbirine bölmüfl, hayal k›r›kl›k-
lar› yaflatm›fl ve birbirlerine karfl›  h›nçlar bi-
riktirmiflti. Bu ortamdan beslenen ideolojiler
ise, varolan durumu daha da derinlefltirdi.
“Ulusal hayalin gerçekleflmesini önleyen
komflunun kaç›n›lmaz olarak düflman görül-
dü¤ü; ittifaklar›n komflunun ayn› düflmanl›k
duygular›yla dolu komflusuyla yap›ld›¤›; az›n-
l›klar›n e¤er beflinci kol gibi görünmüyorlar-
sa, rehine muamelesi gördükleri...” bir ortam
yarat›ld›. (Milliyetler ve S›n›rlar – Stefanos
Yerasimos sf: 21-22)

Türklerin durumu ise daha karmafl›kt›. Os-
manl›’n›n I. emperyalist savafltan yenik ç›k-
mas›yla sadece imparatorluk da¤›lmakla kal-
mam›fl, Panislamizm hayalleri de suya düfl-
müfltü. Türkler, imparatorluk miras›n› tafl›-
makla, bunun komflu ülkelerde yaratt›¤› gü-
vensizlik aras›nda s›k›flm›fllard›. Bu durumda
Bat› modelinin en kolay alg›lanabilen unsuru
milliyetçilik galip geldi. O yüzden ilk aflama-
da Osmanl› miras›n› reddettiler. Önce Balkan-
lar’da, ard›ndan Ortado¤u’da kurulan devlet-
lerden sonra Türklere kalan Osmanl›l›k, bir
süre sonra onlar› da rahats›z etmeye bafllad› ve
Türklük ön plana ç›kt›. ‘Jön Türkler’ hareke-
tinden, ulusal kurtulufl savafl›na kadar Osman-
l›’n›n son y›llar›na damgas›n› vuran budur.
Özellikle I. emperyalist savafl süresince Os-
manl›’n›n içine düfltü¤ü durum, onun miras›n›
devralmay› hiç de cazip k›lm›yordu. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk y›llar›n›n da
ideolojik argüman›, ümmetçilik de¤il milli-
yetçiliktir. Bu, laiklikle de pekifltirilerek
Arap-müslüman kültürden ar›nma, yüzünü
Bat›’ya dönme çabalar›na dönüflmüfltür.

Ancak Osmanl› miras›n› yads›ma, yeni bir
köken sorununu da beraberinde getirdi. Bu-
nun üzerine ›smarlama teoriler üretildi. Türk
Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu gibi ku-
rumlar, köken sorununu çözmek ve milliyetçi
duygular› güçlendirmek için bu teorileri üret-
mekle görevlendirildi. Bütün dillerin Türk-
çe’den do¤du¤u “Günefl Dil Teorisi”nden,
köklerinin en eski medeniyetlere dayand›¤›
Türk tarih tezlerine kadar her fley, yeni milli-
yetçi ideolojiyi oluflturmak için fazlas›yla
abart›l› bir flekilde uyduruldu. 

Elbette bu durum sürgit böyle devam ede-
mezdi. Nitekim çok partili sisteme geçiflle bir-
likte zorla dayat›lan laikli¤e karfl› tepkiler da-
ha aç›k ifade edilmeye baflland› ve islamiyet
yeniden su yüzüne vurdu. Devlet, gerek içte
gerekse d›fltaki geliflmelerin üzerinden, ide-
olojik söylemlerini de de¤ifltirmeye bafllad›.
Dinci gericilik, geliflen s›n›f mücadelesine
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Devrim ve sosyalizm için
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Kas›m ay› içinde cezaevlerinde, sokakta, iflkenceler ve ölümler devam etti. Her türlü
yasal güvenceyi arkas›na alarak hareket eden askerler ve polisler, sald›r›lar›n› perva-
s›zca sürdürüyor. 

‹stanbul Avc›lar’da parkta arkadafl›yla sohbet eden, Feyzullah Efe, yan›na gelen po-
lislerin   sald›r›s›na u¤rad›. Parkta tekme tokat dayak yiyen Feyzullah Efe, gö¤süne al-
d›¤› tekme sonucunda kalp krizi geçirdi ve hastanede yaflam›n› yitirdi. Polis aç›klama-
s›nda “polise mukavemet ettikleri” iddia edilmiflti. 

‹ki gün sonra bu kez ‹zmir’de Baran Tursun, arac›yla giderken, “dur” ihtar›na uyma-
d›¤› gerekçesiyle bafl›ndan vurularak öldürüldü. Yap›lan aç›klamada polislerin havaya
uyar› atefli açt›¤› söylenmesine ra¤men, kurflunun beyne nas›l girmifl oldu¤una cevap
verilemedi. 

Festus Okey’le bafllayan gözalt›nda ve sokakta ölümlerin artmas› üzerine, gösterme-
lik olarak polislerden biri tutukland›. Yine olay yerine müfettifller gönderilerek araflt›rma
yap›laca¤› söylendi. Bu arada her zaman oldu¤u gibi delillerin karart›lmas› için zaman
kazanmaya çal›flt›lar. 

fiehrin merkezi yerlerinde ise kimlik kontrolleri yo¤unlaflarak sürüyor. Her sokak ba-
fl›nda bekleyen polisler, flüphelendiklerini durduruyor ve asl›nda soka¤a ç›kma hakk›n›
gasp ediyor. Direnen olursa, sald›r›yor, dövüyorlar. Özellikle Kürt olduklar›ndan flüphe-
lendiklerine daha kötü muamelede bulunuyorlar. ‹nsanlar›n da buna karfl› herhangi bir
tepki vermemesini istiyorlar. “Biz polisiz, biz kanunuz” diyorlar. fioven sald›rganl›¤› de-
vam ettiren devlet, sokakta gördü¤ünü “terör örgütü üyesi” diye gözalt›na almaya de-
vam ediyor.

Bu ay içinde devrimci kurum bask›nlar da devam etti. ‹zmir’de ESP, At›l›m, Tekstil-
Sen kurumlar›na yap›lan bask›nlarda gözalt›na al›nanlardan 12 kifli örgüt üyesi olduk-
lar› gerekçesiyle tutukland›lar.  Ayr›ca, DTP hakk›nda, PKK’n›n bir organ› gibi çal›flt›¤›
gerekçesiyle kapatma davas› aç›lmas› için savc›l›k iddianame haz›rlad›. DTP milletve-
killeri hakk›nda, 8 askerin teslim al›nmas› s›ras›nda PKK’nin propagandas›n› yapt›klar›
gerekçesiyle dokunulmazl›klar›n›n kald›r›lmas› iste¤iyle fezleke verildi meclise.

“Düflünce Suçu”nu iflleyenlerin say›s›nda da son üç ayda art›fl meydana geldi. 301.
maddeden yarg›lananlar›n say›s› artt›. B‹A’n›n yapt›¤› aç›klamada, Temmuz-A¤ustos-
Eylül aylar› içinde 125 kiflinin ve 6 yay›n organ›n›n bu maddeye ba¤l› sebeplerden do-
lay› yarg›land›¤› belirtildi. K›z›l Bayrak dergisinin son üç say›s› örgüt propagandas›
yapmak, mahkemenin verdi¤i kararlar› elefltirmek gerekçeleriyle toplat›ld›. Özgür Halk
Dergisi de toplat›larak bir ay  kapatma ald›. Toplatma kararlar›n› alan polisler, Kad›-
köy’de Mephisto kitapevine bask›n düzenleyerek, toplat›lan gazete ve dergilere el ko-
yarken, kitapevine giriflleri ve ç›k›fllar› kapatt›. Kitapevinin sahibi gözalt›na al›narak dört
saat boyunca sorguland›. 

F Tipleri’nde de her türlü bahane ile tutsaklar üzerindeki bask›lar devam ediyor. Son
olarak pet flifle bahanesiyle Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde aramalar›n› yo¤unlaflt›ran ida-
re, tutsaklar›n genelgeden do¤an haklar›n› da gasp etmeye devam ediyor. Haftal›k 10
saat olmas› gereken tutsaklar›n kendi aralar›nda görüflme haklar›, ya hiç uygulanm›-
yor, ya da k›rp›larak uygulan›yor. Ayr›ca görüfl, mektup yasa¤› gibi disiplin cezalar›
keyfi bir flekilde uygulan›rken, tutsaklara devrimci dergiler ve yay›nlar verilmiyor. 

Son bir ayl›k bilançoya k›saca bir göz at›ld›¤›nda bile, de¤il bir düzelme, artan bir
pervas›zl›kla kitlelerin sindirilmeye çal›fl›ld›¤› görülüyor. Siyasi ve ekonomik bask›lar›n›,
sokakta kolluk güçleri eliyle ortam› terörize ederek devam ettiriyorlar. Bir yandan sivil
faflistleri devreye sokuyorlar, bir yandan faflist kanunlar›n›.Tepkiler artt›¤›nda ise, gös-
termelik özür dilemeler veya tutuklamalarla kitleleri uyutmaya, oyalamaya çal›flmakta-
d›rlar. Bu sald›r›lara karfl› ortak bir mücadele gelifltirebildi¤i ölçüde kazan›m elde ede-
bilecektir. 

Irkç›l›¤a ve fiovenizme Karfl› 
Ankara’da Kitlesel Miting

Nurtepe’de “Halklar›n Kardeflli¤i” Eylemi 

5 Kas›m’da Nurtepe’de devlet taraf›ndan yükseltilen floven ve
›rkç› dalgaya karfl› meflaleli bir yürüyüfl yap›ld›. PDD’nin de destek
verdi¤i yürüyüflü, ESP, TÖP, HKM, SODAP ve SDP düzenledi.
Nurtepe’de Öykü Kafe önünde toplanan 70 kiflilik kitle, “Yaflas›n
Halklar›n Kardeflli¤i”, “B›ji Bratiya Gelan”, “Kurtulufl Yok Tek Bafl›-
na Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz”, “Yaflas›n ‹flçilerin Birli¤i Halkla-
r›n Kardeflli¤i”, “Faflizme Karfl› Omuz Omuza” sloganlar›n› att›. Yo-
lu trafi¤e keserek yürüyen kitle, Arkadafl Cafe önünde yapt›¤› ba-
s›n aç›klamas›yla eylemini bitirdi. 

Sokakta infazlar, hak gasplar›, cezaevlerinde bask›lar...

Faflist sald›r›lar sürüyor

fioven sald›r›lara karfl› Gülsuyu’nda eylem

25 Kas›m Pazar günü saat 13:00 da Gülensu Sondurak’ta toplanan kitle, Kürt halk›-
na yap›lan sald›r›lara ve son dönemde yap›lan zamlara karfl› bir bas›n aç›klamas›
yapt›. Yürüyüfle geçen kitle, sloganlarla Okul dura¤›na geldi¤inde, kitlenin önü devle-
tin kolluk güçleri taraf›ndan kesildi. 20 dakika bekleyen kitleye, daha sonra Heykel’e
inmek yerine bas›n aç›klamas›n› okul dura¤›nda yapma önerisi getirildi. Bizim d›fl›m›z-
da herkesin yürümemeye karar k›lmas›yla aç›klama, Okul dura¤›nda yap›ld›. Bas›n
metninin okunmas› ve “kürdün gelinini” türküsünün söylenmesiyle eylem sona erdi.
Eylemde s›k s›k “Kürdistan faflizme mezar olacak”, “Disa disa serh›ldan Azadiya Kür-
distan” “Yaflas›n devrimci dayan›flma”, “Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i” sloganlar› at›ld›.    

3 Kas›m’da Ankara’da TTB,
TMMOB ve KESK taraf›ndan
“Demokratik Türkiye ‹çin Öz-
gür Bir Anayasa” talebiyle bir
miting düzenlendi. Mitingin ta-
rihi çok öncesinden anayasa
için belirlenmesine ra¤men,
son bir ayda yükseltilen flove-
nist ve ›rkç› dalgaya karfl› tep-
ki, mitingin içeri¤ine dam-
gas›n› vurdu. Kat›l›m da bu
tepki do¤rultusunda artt›. 

3 Kas›m’da Hipodrom’da
toplanan 25 bin kiflilik kitle,
kortejler oluflturarak S›hhiye

Meydan›’na do¤ru yürüyüfle geçti. Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen iflçiler
ve emekçiler, “Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i” vurgusunu öne ç›kartt›lar. Kürt
illerinden gelen sendika flubelerinde, yaflanan bask›lar, yükseltilen floven
dalgaya karfl› at›lan sloganlar a¤›rl›ktayd›. TMMMOB eyleme kitlesel kat›l›r-
ken, TTB’nin kat›l›m› temsili düzeyde kald›. Mitingi düzenleyen kurumlar ve
sendikalar d›fl›ndaki sendikalar›n kat›l›m› ise hemen hemen yok denecek
kadar azd›. Sendikalar›n d›fl›nda aralar›nda Proleter Devrimci Durufl’un da
yer ald›¤› BDSP, ESP, DHP, Partizan, Toplumsal Özgürlükler Platformu,
Halk Kültür Merkezleri, Halkevleri, EMEP, ÖDP, SDP, TKP, HADEP vb. ku-
rumlar, partiler ve kitle örgütleri kat›l›m gösterdi. 

Yürüyüfl boyunca “Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i”, “B›ji Bratiya Gelan”,
“Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz”, “Faflizme Karfl›
Omuz Omuza”, “Yaflas›n ‹flçilerin Birli¤i Halklar›n Kardeflli¤i”, “Katil ABD Or-
tado¤u’dan Defol” sloganlar› at›ld›. Mitinge Proleter Devrimci Durufl pankar-
t›yla kat›lan Proleter Devrimci Durufl Okurlar› ise, “Kurtulufl Devrimde Sos-
yalizmde”, “Yaflas›n Devrim ve Sosyalizm”, “Kahrolsun Faflist Diktatörlük”,
“Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z”, “Kahrolsun Emperyalizm Yaflas›n Mü-
cadelemiz”, “Kahrolsun Emperyalist Savafl”, “Savafla De¤il E¤itime Bütçe”,
“Savafla De¤il Sa¤l›¤a Bütçe”, “Katil ABD Ortado¤u’dan Defol” sloganlar›n›
att›. 

Kitle miting alan›na geldi¤inde, kürsüde yap›lan konuflmalarda daha çok
“bar›fl”, “demokrasi” vb. reformist argümanlarla süslenmifl söylemler öne ç›-
kar›ld›. Konuflmalar s›k s›k “Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i”, “B›ji Bratiya Ge-
lan”, “Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” sloganlar›yla
kesildi. Miting Sevinç Eratalay ve ‹lkay Akkaya’n›n söyledi¤i türkü ve marfl-
larla miting bitti. 

Mitingin, kitlelerin floven ve ›rkç› söylemlerle sokaklara döküldü¤ü bir dö-
nemin ard›na denk gelmesi, kat›l›m› ve tepkiyi belirleyen bir etken haline
geldi. ‹çeri¤inin aylar öncesinden anayasa olarak belirlenmesine ra¤men,
mitinge kat›lanlar›n hedefinde, flovenist dalga ve devlet vard›. Sloganlara
yans›yan da bu oldu. Kürt halk› özelinde uygulanan bask›lar, linç ve provo-
kasyonlara güçlü ve anlaml› bir yan›t olmas› bak›m›ndan kitlelerin duyarl›l›¤›
önemliydi. 

Bilinen bir gerçek var ki, sokaklarda estirilen ›rkç›-floven dalga ancak so-
kakta geriletilecektir. Bu yüzden yap›lan her eylemin, kardeflleflmeyi yükselt-
mesi ve sald›r›lar› geri püskürtmesi bak›m›ndan önemi büyüktür. Bu tür ey-
lemler yayg›nlaflt›r›lmal›, faflizmin sald›r›lar› bofla ç›kart›lmal›d›r.



Son aylarda t›rmand›r›lan flo-
ven-milliyetçi dalga, en baflta
ideolojik bir kargafla ve mu¤-
lakl›k yaratarak temel do¤rula-
r› karartmaktad›r. Kendine sol,
hatta devrimci, komünist diyen ki-
mi parti ve ak›mlar, kendilerini bu
floven dalgaya kapt›rm›fl durum-
dad›rlar. Tarihte s›kça rastlad›¤›-
m›z,  zor dönemlerde saf de¤iflti-
rip burjuvaziye eflsiz hizmetler su-
nan “sosyal-floven”lerin günümüz-
deki tezahürleridir bunlar. Özellikle
de savafl dönemlerinde kitlelerin
bilincini köreltme, milliyetçi duygu-
larla onlar› birbirine düflürme gö-
revini yerine getirirler. Bunu ‘sol’
ad›na yapt›klar› için de daha etkili
olurlar. 

Bugün yine öyle bir dönemden ge-
çiyoruz. Faflist-floven sald›rganl›-
¤a, bu sosyal-floven koro da bü-
yük bir ifltahla kat›lm›fl durumda.
Emperyalizme, faflizme ve flove-
nizme karfl› mücadele, bu sosyal-
floven ak›mlar› da kapsamak zo-
runda. Kitlelerin bilincine zerkedi-
len floven-milliyetçi zehre karfl›,
proletarya enternasyonalizminin
bayra¤›n› yükseltmek, günün acil
görevidir. Bunun önemli bir yan›n›
da her türden milliyetçili¤e karfl›
ideolojik-siyasal mücadeleyi yük-
seltmek, her alanda mahkum et-
mektir. 

Yay›nevimizden geçti¤imiz y›llarda
ç›kan “Emperyalist savafl ve Kürt
sorunu” bafll›kl› kitap, bu yönde
önemli bir kaynak sunmaktad›r.
Bu kitap içinde yeralan ve dergi-
mizin Eylül, Ekim, Kas›m 2003 ta-
rihlerinde yay›nlad›¤› “Ulusal soru-
na ML bak›fl” bafll›kl› yaz›y› gün-
cel ve tarihsel öneminden dolay›
k›saltarak yeniden yay›nl›yoruz.

Devrim ve sosyalizm için
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eni emperyalist savaflla birlikte, tüm
dünya genelinde ona efllik eden bir
siyasal gericilik dalgas› yükseldi.
Özellikle 11 Eylül sonras› baflta
ABD olmak üzere dünya çap›nda

‘terörle mücadele’ ad› alt›nda varolan de-
mokratik haklar›n gasp›na dönük bir dizi ya-
sa ç›kar›ld›, iflçi ve emekçiler üzerindeki sö-
mürü ve bask› koflullar› daha da a¤›rlaflt›r›l-
d›, gerici-faflist örgütlenmelerin önü düzlen-
di.

Bunun böyle olmas›, yaflanan savafl ger-
çe¤inin do¤rudan sonucudur. Çünkü savafl,
‘politikan›n farkl› araçlarla –zor yoluyla-
sürdürülmesi’nden baflka bir fley de¤ildir.
Zor’un egemen hale geldi¤i bir ortamda, si-
yasal gericili¤in, faflizmin palazlanmas› ka-
dar do¤al bir fley olamaz. Nitekim bundan
önceki her iki emperyalist paylafl›m savafl›
da bu gerçe¤i ortaya koymaktad›r. Özellikle
ikinci emperyalist paylafl›m savafl› öncesin-
de faflist partilerin en parlak dönemlerini ya-
flad›¤› ve iktidara geldikleri bilinmektedir.
(Almanya, ‹talya, ‹spanya vb.)

Faflizm, klasik tan›m ile, burjuvazinin
‘en gerici, en floven’ kesimlerin aç›k kanl›
diktatörlü¤üdür ve ideolojik g›das›n› da
‘milliyetçilik’ oluflturur. Kitle deste¤i yarat-
man›n en önemli arac› olarak milliyetçi söy-
lemler öne ç›kar. Savafl dönemlerinde ise,
egemen s›n›flar, hiçbir dönem olmad›¤› ka-
dar kitle deste¤ine ihtiyaç duyarlar. Bunu
sa¤layabilmenin en önemli demagojik mal-
zemesi ise milliyetçiliktir. Onun içindir ki,
savafl dönemlerinde ortal›¤› milliyetçi söy-
lemler kaplar ve gerici-faflist örgütlenmeler
palazland›r›l›r. 

Bugüne dek gerçekleflen iki emperyalist
paylafl›m savafl› irdelendi¤inde, tarihsel ola-
rak da bu gerçe¤in kan›tland›¤› görülecektir.
Her emperyalist güç, ‘düflman’ olarak gör-
dü¤ü di¤er emperyalistlerin amaçlar›n›, ya-
y›lmac›l›k, iflgal vb. fleklinde tan›mlarken,
kendilerinin savafla kat›l›m›n›, o güne dek

u¤rad›¤› ‘tarihsel haks›zl›klar›n giderilme-
si’, ‘ulusal ç›karlar›n›n korunmas›’, ‘büyük
bir ulus olduklar›n›n gösterilmesi’ vb. milli-
yetçi duygulara hitap ederek sözümona
‘soylu’ amaçlarla aç›klam›fllard›r. Kitleleri,
kendilerini hiç ilgilendirmeyen bu kanl›
paylafl›ma katabilmenin tek yolu, bu tür ya-
lan ve demagojilerdir çünkü.

Böyle bir dönemde, emperyalizmin en
büyük yard›mc›lar›, hatta can simitleri, her
zaman sözde solculard›r. Savafl döneminde
‘sosyal-floven’ kimli¤ine bürünen bu ak›m-
lar, ‘sol’ sosuna bat›rarak ürettikleri yeni te-
orilerle, kitleleri aldatman›n en ince ve en
etkili yollar›n› bulurlar. Böylece burjuvazi-
ye savafl gibi kitle deste¤ine en fazla ihtiyaç
duyduklar› bir dönemde ola¤anüstü bir des-
tek, eflsiz bir yard›m sunarlar. Birinci em-
peryalist savafltaki tutumuyla birlikte tarihe,
‘dönek’ ve ‘hain’ olarak geçen Kautsky’den
bugüne, tüm oportünistlerin, savafl dönemle-
rindeki ‘u¤ursuz rol’leri budur. Lenin,
“oportünizmde özsel olan fley, s›n›flar›n ifl-
birli¤i düflüncesidir. Savafl, bu düflünceyi,
ola¤an faktör ve etkenlerine bir dizi ola¤a-
nüstü faktör ekleyerek, burjuvaziyle iflbirli-
¤ine zorlayarak sonuna kadar gelifltirir” der.
Sosyal-flovenizm tan›m› da ilk olarak birinci
emperyalist savafl döneminde ortaya ç›km›fl-
t›r. Sosyal-flovenizm, emperyalist savaflta
‘anavatan savunmas›’ düflüncesinin kabulü,
‘kendi’ ülkelerinin burjuvazisi ile ittifak›n›n
savunulmas›, ‘kendi’ burjuvazisine karfl› her
tür devrimci eylem ve propagandadan vaz-
geçilmesidir. S›n›f iflbirli¤i teorilerinin gel-
di¤i son nokta, oportünizmin en olgunlaflm›fl
halidir.    

Yeniden hortlayan 

‘vatan savunmas›’ teorisi

Birinci emperyalist savafltan bu yana
kullan›lan sosyal-floven cephaneli¤in en
pasl› silahlar›ndan biri ‘vatan savunmas›’
d›r. Bu teori, ABD’nin Irak’a sald›r›s›n›n

öngününde ‘ulusal sol’un en güçlü kalesi
‹flçi Partisi taraf›ndan dillendirilmifl ve ar-
d›ndan onun yama¤› “Türk Solu”, “Ata-
türkçü Düflünce Dernekleri” vb. kesimler-
ce de yükseltilmiflti. fiimdi bu kervana
burjuva bas›n da eklendi…  Öyle ki, fetih-
çi-sömürgeci Osmanl›’n›n iflgal ve ilhak
etti¤i bütün topraklar, (Yemen’den Galiç-
ya’ya)‘vatan topra¤›’ say›ld› ve ‘vatan’›n
bir parças› oluverdi. Hal böyle olunca, ya-
n›bafl›m›zda bulunan Irak topraklar› üze-
rinde hak iddia etmek, hele ki Lozan’da
yitirilen Musul-Kerkük’ün ‘vatan toprak-
lar›’ndan say›lmas› çok daha kolaylafl›-
yordu…  T›pk› daha önceki emperyalist
savafllarda oldu¤u gibi ‘tarihsel haks›zl›k-
lar›n giderilmesi’ gündeme getiriliyor,
Irak’ta Türk askerinin bulunmas› ‘vatan
savunmas›’ olarak sunulabiliyordu… 

Böylece Osmanl›’dan Türkiye Cum-
huriyeti’ne geçiflte ‘misak-› milli’ üzerine
kopan f›rt›na yeniden ›s›t›l›yor ve Enver
Pafla’da somutlanan, güçlü emperyaliste
yedeklenerek paylafl›mdan pay kapma
sevdas›, yeniden ra¤bet görüyordu…
Emperyalizme uflakl›kta s›n›r tan›mayan
‘kraldan çok kralc›’lar, her zaman oldu¤u
gibi uflak kimliklerini daha fazla ‘vatan-
millet’ edebiyat› ile kamufle etmeye ve

kitlelerin savafl karfl›t› tutumlar›n› bu tür de-
magojilerle zay›flatmaya yeltendiler. 

Kopan bunca gürültü ve hengame ara-
s›nda gözlerden kaçan fleyleri iyi görebil-
mek ve do¤ru analiz edebilmek, büyük
önem tafl›yor. Bu tart›flmalarda karfl› karfl›ya
gelmifl görünen AKP hükümeti ve general-
ler, ya da daha genel bir koyuflla, Amerikan-
c› kesim ile ‘ulusal sol’cular aras›nda öze
iliflkin bir ayr›l›k yoktur. Esas›nda her iki
kesim de, bafl›ndan beri Türk askerinin
Irak’a girmesinden yanad›r. Tek fark, birin-
cilerin kendilerini tümüyle ABD’ye kapt›r-
malar› ve tam bir uflakl›kla hareket etmeleri,
di¤erlerinin ise, geleneksel floven bak›flla
Kürtlerin Irak’ta ‘ba¤›ms›z devlet’ dahil her
tür geliflmeyi önlemek ve ‘Türkmenleri ko-
ruma’ ad› alt›nda Musul ve Kerkük’te geç-
miflten kalan hesaplar› görmektir. Her ikisi
de yay›lmac›d›r ve Irak’taki kargafladan pay
kapma sevdas›ndad›r...  Aralar›nda özsel bir
farkl›l›k olmad›¤› gibi, kulland›klar› dema-
gojik malzeme de ayn›d›r: Vatan savunma-
s›!  (…)

Ulus-devletlerin ‘çocukluk hastal›¤›’
olan milliyetçilik, kapitalizmin emperya-
lizm aflamas›yla birlikte burjuvazinin ‘ileri-
ci’ rolünü yitirmesiyle, kitleleri maniple et-
meye yarayan demagojik bir söylem halini
ald›. Bundan dolay›d›r ki, marksist-leninist-
ler, emperyalizmle birlikte uluslar›, ‘ezen ve
ezilen ulus’ olarak iki ayr› kategoride ele al-
d›lar. Egemen bir ulusun milliyetçili¤i ile
ezilen bir ulusun milliyetçili¤i aras›nda mut-
lak bir ayr›m yapt›lar. III. Enternasyonal
(Komüntern) bu geliflmeler ›fl›¤›nda,
Marks’›n ‘Bütün ülkelerin iflçileri birlefli-
niz!’ slogan›n›, ‘Bütün ülkelerin iflçileri ve
ezilen halklar birlefliniz!’ slogan›yla tamam-
lad›. Emperyalizme karfl›, ezilen halklar›n
mücadelesine her zaman destek sundu, onla-
r›n yan›nda yer ald›. Her tür milliyetçili¤e
karfl› “proleter enternasyonalizm” öne ç›ka-
r›ld›. Çünkü milliyetçilik, ezilen uluslar aç›-

Savaflla k›flk›rt›lan 

milliyetçilik ve

ULUSAL SORUN
Y

Bir y›l› daha geride b›rak›yoruz.
Geride b›rakaca¤›m›z 2007 y›l›, s›n›f-
lar mücadelesinde önemli geliflmelerle
geçti. 

Dünyan›n her yerinde iflçi s›n›f›
kendisine dayat›lan düflük ücretlere,
hak gasplar›na, a¤›r çal›flma koflullar›-
na ve bask›lara karfl› grev eylemleriy-
le, sokak çat›flmalar›yla karfl›l›k verdi, veriyor. 2007
y›l›n›n bu son ay›nda Fransa, Almanya, Hollanda,
Macaristan ve Japonya’da yaflanan grev ve sokak
çat›flmalar› bunun göstergesi. Bu tabloya ülkemizde-
ki Telekom iflçilerinin grevini de eklemek gerekir. 

Ülkemiz aç›s›ndan 2007 y›l›na damgas›n› vuran;
Havayollar› ile gündeme girip Telekom’da hayata ge-
çen grevler oldu.  Buna, 30 y›l sonra ilk kez 1 Ma-
y›s’›n Taksim meydan›nda kutlanmas›n›n zaferini ek-
lemek gerek. Yan›s›ra tersane iflçilerinin ifl cinayetle-
rine karfl› ifl b›rakarak gerçeklefltirdikleri kitlesel so-
kak eylemleri, sendikalaflma faaliyetlerinden dolay›
iflten at›lan iflçilerin bafllatt›¤› fabrika önü direnifller,
kimi fabrika ve iflletmelerde ücretlerinin verilmemesi-
ne karfl› k›sa süreli ifl b›rakma eylemleri, emekçi me-
murlar›n sokak eylemleri vb. belli bafll› geliflmelerdi. 

Burjuvazinin artan sald›r›lar›

Savafla eklemlenmeye çal›flan burjuvazi, s›n›fa
dönük sald›r›lar›n› bu y›l daha da art›rd›. Bir yandan
faflist bask›lar›, bir yandan da iflgücü sömürüsünü
yo¤unlaflt›rd›lar. Esnek üretim yasas›n›n sa¤lad›¤›
avantaj› da arkas›na alan patronlar, 2007 y›l›nda es-
nek üretim biçimlerine daha fazla baflvurdular. Bu-
gün neredeyse tüm fabrika ve iflletmelerde esnek
çal›flma biçimleri uygulan›yor. 

Fiilen uygulanan esnek çal›flma biçimleri T‹S sü-
reçlerinde de s›n›f›n karfl›s›na koz olarak sürülüyor.
Örne¤in Kamu’da devlet, esnek çal›flma kozunu ileri
sürerek -sendika a¤alar›n›n da iflbirli¤i ile- geri bir
sözleflme imzaland›. Burjuvazi, gerek kamu sektörle-
rinde gerekse özel sektörlerde esnek çal›flmay› hak
gasplar›n›n önemli bir silah› haline getirdi. 

Tafleronlaflt›rma sald›r›s› da atbafl› gidiyor. Tafle-
ron sisteminin girmedi¤i fabrika, iflletme kalmad›.
Sistem, tafleronun tafleronu fleklinde uygulan›yor.
Tafleronlaflt›rma sisteminin bu denli yayg›n uygulan-
mas›, ucuz iflgücü sömürüsünün yan›s›ra, sendika-
s›zlaflt›rmay› getirmektedir. Tafleronlaflt›rma siste-
miyle sendikas›z, sigortas›z a¤›r çal›flma koflullar› ve
düflük ücretle çal›flma koflullar› dayat›ld›¤› gibi, T‹S
süreçlerinde iflçi s›n›f›n›n gücünü zay›flatmakta, (Te-
lekom örne¤inde oldu¤u gibi) grev k›r›c›l›¤› yap›l-
maktad›r.

Özellefltirme sald›r›s› da dur durak bilmeden de-
vam ediyor. 2006’n›n son aylar›nda özellefltirme
start› verilen 2007’nin ilk aylar›nda devam eden Te-
kel fabrikalar›n›n özellefltirilmesi, Tekel iflçilerinin ifl-

gale varan direniflleriyle flimdilik ertelendi. Defalarca
gündemin ilk s›ralar›na oturan Petkim’in özellefltir-
mesi ise, yine gündemde. Petkim, her özellefltirme
görücüsüne ç›kar›ld›¤›nda, iflçilerin direnifli buna ge-
çit vermedi. Son olarak “Özellefltirme Yüksek Kuru-
lu” Petkim’i sat›n alan flirket lehine karar ç›kard›.
Petkim iflçilerini yine çetin bir mücadele bekliyor. 

“Sa¤l›kta reform” ad› alt›nda sunulan genel sa¤l›k
sigortas›, iflçi-emekçiler taraf›ndan yo¤un tepkilerle
karfl›lanm›flt›. Bu tasar›n›n kimi maddeleri Cumhur-
baflkan› A. Necdet Sezer taraf›ndan anayasa mah-
kemesine gönderilmiflti. ‹flçi ve emekçilerin yo¤un
tepkisi ve Cumhurbaflkan› Sezer’in veto etmesi ile
AKP hükümeti, tasar›y› parça parça meclise sundu.
Son olarak “Genel Sa¤l›k Sigortas›” paketi üzerinde
yeniden çal›flt›klar›n› yak›nda parlamentoya getire-
ceklerini aç›klad›lar. Genel Sa¤l›k Sigortas› (GSS),
yeni ifl yasas›ndan sonra s›n›fa dönük en kapsaml›
sald›r›d›r. Uygulamaya sokulan paketin bir k›sm› bi-
le, sosyal güvenlik uygulamalar›na önemli gasplar
getirdi. 

Siyasi ve ideolojik sald›r›lar

Ekonomik k›skaçla beraber siyasi bask›lar da art-
t›. ‹flçi s›nf›, en ufak bir hak aray›fl›nda bile polisin jo-
puna, gözalt›lara maruz kald›. Örgütlenmenin önün-
deki 2821-2822 say›l› grev ve lokavt faflist yasas›
yetmezmifl gibi, haz›rlanan yeni anayasa tasla¤›nda
yasal engeller daha da ço¤alt›ld›. Bilindi¤i gibi yeni
anayasa çal›flmalar› sürüyor. AKP hükümetinin ha-
z›rlad›¤› yeni anayasa tasla¤›nda iflçi s›n›f›n›n örgüt-
lenme  ve sendikalaflmas›n›n önüne öyle yasal en-
geller konmufl ki, “örgütlenemezsin, sendikalafla-
mazs›n” deniyor. Yine anayasada hak olarak tan›nan
grev, bir dolu “ama”larla engelleniyor. Asl›nda grev
hakk› yoktur deniyor. 

Burjuvazi, “s›n›rötesi operasyon” yaygaras›yla ifl-
gale haz›rlan›rken, kendisine kitle taban› yaratmak
için yo¤un bir ideolojik bombard›man furyas› bafllatt›.
Sendika a¤alar›n› da devreye sokarak iflçi s›n›f›n›
floven milliyetçi fikirlerle ziherlemeye çal›flt›, çal›fl›-
yor. Önce, dinci-laik yapay saflaflmas› yaratarak iflçi
ve emekçileri bu yapay saflaflmada taraf etmeye ça-
l›flt›lar. Y›l›n son aylar›nda ise, savafl ve flovenizm
rüzgar› estirildi, Kürt-Türk düflmanl›¤› körüklendi.
Sendika a¤alar› bu konuda da iflbirlikçi bir pratik ser-
gilemekten geri durmad›lar. Türk-ifl a¤alar› kendi
konfederasyonuna ba¤l› olan ve 40 günü aflk›n süre-

dir grev yapan Telekom iflçileri
için k›l›n› k›p›rdatmazken, floven
milliyetçi dalga için, iflçileri eyle-
me geçirdi. 

“Her fley ülke için”, “ayn› ge-
mideyiz” demagojileri, bugün
farkl› bir zemine, faflist-floven
söylemlere b›rakm›fl durumda.

“Ülke elden gidiyor”, “terör sald›r›lar› artt›” vb. fleklin-
de dillendirilerek,  yaz›l› ve görsel bas›n, bu noktada
etkin kullan›larak, iflçi ve emekçileri ulusal-dinsel
farkl›l›klarla bölmeye, kendi sorunlar›ndan uzaklaflt›r-
maya çal›fl›yorlar.

2007’ye grevler damgas›n› vurdu

2007 y›l›na damgas›n› vuran, (1 May›s› d›fl›nda
tutarsak) en etkili mücadele biçimi, grevler oldu. Te-
lekom iflçilerinin grevi kazan›mla bitiremese de, s›n›-
f›n y›llar sonra grev silah›n›n teti¤ine basmas›, unut-
turulmaya çal›fl›lan bu etkili silah›n yeniden mücade-
le arenas›na tafl›nmas›, oldukça anlaml› ve önemli-
dir. 

Telekom iflçilerinden önce havayollar› da grev
sürecine girmiflti. Ve grevi, s›n›f›n gündemine sokan,
esasen havayollar› iflçileri oldu. Grevin konuflulmas›
bile, burjuvazinin paçalar›n› tutuflturdu. Alakal› alaka-
s›z tüm sektörler, havayollar›nda grevin bafllamama-
s› için devreye girdiler. THY patronlar›, her türlü bas-
k› ve tehdidi devreye soktu. Hatta iflçileri grev oyla-
mas›na götürdü. Devlet bask›s› da paralelinde sür-
dü. Sonuçta hükümetin devreye girmesiyle uzlaflma
sa¤land›. Ama Hava-ifl sendikas›n›n grev ilan etmesi
bile, burjuvazinin ne kadar korkuttu¤unu gösterdi. 

Telekom iflçilerinin de greve gitmemeleri için pat-
ronlar ve devlet, her tür bask›y› denediler. Yan›s›ra
medya arac›l¤›yla karalama kampanyas› bafllatt›lar.
Ç›kan ar›zalar›, yap›lan h›rs›zl›k olaylar›n›, grevci ifl-
çilerin üzerine at›p “sabotaj yapt›lar” fleklinde propa-
ganda ettiler. Her gün gözalt›lar ve tutuklamalarla ifl-
çileri y›ld›rmaya, grevi bitirmeye çal›flt›lar. Di¤er yan-
dan tafleron iflçileri grev k›r›c›s› fleklinde kullanarak,
üretimi sürdürdüler.  

Grev, s›n›f mücadelesinin en önemli silahlar›ndan
biridir. Bu silah gere¤i gibi kullan›l›rsa, zafer kaç›n›l-
mazd›r. Fakat Telekom grevi kendi içinde bir çok
zaaf›, eksikli¤i tafl›d›¤› için, istenildi¤i gibi bitmemifl-
tir. Bunda en büyük pay, sendika a¤alar›n›n, sendika
bürokrasisinin, grevi kötü bir fleymifl gibi göstermesi,
hatta yap›lmamas› gereken bir eylem biçimiymifl gibi
lanse etmesidir. Hava-ifl yöneticileri de, Haber-ifl yö-
neticileri de “grev yapmay› istemiyoruz, bizi grev
yapmaya mecbur b›rakmay›n, grev ülke ekonomisine
zarar verir” fleklinde aç›klamalar yapm›flt›r. Bak›n
Telekom iflçilerinin ve Haber-ifl yöneticilerinin aç›kla-
malar›na “biz emek düflman› de¤iliz, biz vatan›m›z›
seviyoruz, iflyerimizi seviyoruz” vb...  Grevin bir hak
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2007 grev y›l› oldu

GREV BAYRA⁄I DAHA YUKARI!
Yaflanan direnifl ve grevlerde de iç örgütlülükteki zay›fl›klar kendi-

sini göstermekte, bir ço¤unun yenilmesinde, en önemli etken olmak-
tad›r. Özellikle taban komitelerinden yoksunluk, ciddi bir handikapt›r.
Direnifl dönemlerinde ortaya ç›kan çeflitli örgütlülükler de sar› sendi-

kalar›n uzant›lar› olmaktan ç›kamamaktad›r. Oysa bu komiteler, taban-
da birli¤i ve örgütlülü¤ü sa¤laman›n en önemli araçlar›d›r. 
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Devrim ve sosyalizm için

22 Aral›k 2007

P 1 Aral›k 1989
12 Eylül döneminden sonra ilk ö¤renci iflgali

olan ‹stanbul Üniversitesi Bas›n Yay›n Yüksek
Okulu yap›ld›. 

P 1 Aral›k 1934
Sovyetler Birli¤i’ne yönelik olarak emperya-

listlerle iflbirli¤i yapan Troçkist karfl›devrimci
örgütlenmeler, SBKP MK üyesi Kirov’u sui-
kastla öldürdü. 

P 5 Aral›k 1936
Sovyetler Birli¤i’nde sosyalist anayasa kabul

edildi. Anayasa tasla¤› haz›rlanmadan önce iflçi
ve emekçi kitlelerle yo¤un bir iletiflim ve bilgi
al›flverifli yafland›. Gelen her de¤ifliklik önergesi
oluflturulan komitelerde de¤erlendirildi, de¤iflik-
likler yap›ld›. Emekçilerin oluflmas›na do¤rudan
kat›ld›¤› taslak, yap›lan referandumla kabul
edildi ve o güne kadar görülen en eflit, özgür-
lükçü ve adaletli anayasa ortaya ç›kt›. Anayasa-
da çal›flma koflullar›, düflünce özgürlü¤ü, kad›n
haklar›, çocuk haklar›, vb. maddelerle iflçilerin
ve emekçilerin yaflam›n› daha mutlu bir hale ge-
tiren maddeler yer ald›. 

P 7 Aral›k 1993-Abidin Dino Öldü
23 Mart 1913 günü ‹stanbul’da do¤an Abidin

Dino flair abisi Arif Dino’nun deste¤iyle karika-
tür ve resme yöneldi. Naz›m Hikmet’in kitapla-
r›na kapak çizimleri yapt›.
Sovyet sanatç› Sergey
Yutkeviç’le birlikte desi-
natörlük ve resim alan›n-
da kendini gelifltirmek
için Sovyetler Birli¤i’ne
gitti ve 3 y›l kald›. Sine-
ma çal›flmalar›na kat›ld›.
‹kinci dünya savafl›nda
Türkiye’ye döndü.
1941’de arkadafllar›yla
Yeniler grubunu olufltur-
du. Resimde Picasso’nun
etkisinde kald›. 1941 y›-
l›nda açt›¤› sergiden dola-
y› sürgün cezas› ald›. Sür-
gün cezas›n›n kalkmas›n›n
ard›ndan 1952’de kesin
olarak Paris’e yerleflti.
Naz›m Hikmet “Mutlulu-
¤un resmini yapabilir mi-
sin Abidin?” diye sorunca
resim yapmad› ama ona
fliirle karfl›l›k verdi. 7
Aral›k 1993’te Paris’te
yaflam›n› yitirdi. 

P 9 Aral›k 1987-Filis-

tin ‹ntifadas› Bafllad›
9 gencin ‹srailliler taraf›ndan katledilmesiyle

bafllayan intifada, Filistin direnifli için yeni bir
aflamay› ifade ediyordu. ‹ntifadada çocuklar ve
gençler öne ç›kt›. “Tafl generalleri” ‹srail tankla-
r›na karfl›, direniflin simgesi oldular. Ancak
FKÖ’nün girdi¤i açmazlar nedeniyle, 1993’lere
gelindi¤inde intifada “bar›fl” söylemlerinin göl-
gesinde erimeye yüz tuttu. Ama Filistin halk›n›n
mücadelesi, de¤iflik araç ve yöntemlerle devam
etti, ediyor. Önderliklerinin yaflad›¤› t›kanmaya
ra¤men, her dönem, ellerinde tafllar, silahlarla,
tanklar›n silahlar›n karfl›na at›lmaktan geri dur-
muyorlar. 

P 9 Aral›k 1885-‹spanyol kad›n komünist
Dolares ‹barruri do¤du.
‹spanya iç savafl› s›ras›nda

iflçileri ve emekçileri direni-
fle ça¤›ran radyodaki sesiyle
tan›nan ‹barruri “Diz Çöke-
rek Yaflamaktansa Ayakta
Ölmek Ye¤dir. No Pasaran!”
diyordu. Onun sesinden ‹s-

panya ‹ç Savafl› ve faflizme karfl› verilen savafl
sloganlaflm›flt›r. 

P 16 Aral›k 1933-Dimitrov Leipzig durufl-
mas›nda faflistler taraf›ndan suçland›¤› konu-
larda savunmas›n› yapt› ve faflizmi yarg›lad›.

Aral›k Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler
9 Aral›k 1979-Hamit Tekin
15-16 Haziran direnifli dahil, iflçi direnifllerinin önderleri aras›nda

yer alan Hamido, Halk›n Kurtuluflu revizyonistleri taraf›ndan kat-
ledildi. 
11 Aral›k 1980-Metin Ayd›n
Bir eylem haz›rl›¤› s›ras›nda polisle girdi¤i çat›flmada, Adana Ki-

remithane mahallesinde flehit düfltü. 12 Eylül’ü “çivi çiviyi söker”
diyerek karfl›layan ve ‹stanbul Ba¤c›lar’da direnifl destan› yazarak
ölümsüzleflen Osman Yaflar Yoldaflcan’›n flehit düflmesinin arka-
s›ndan “Adana’n›n Osman’› ben olaca¤›m” demiflti. Ve birkaç ay
sonra, onun gibi çat›flarak flehit düfltü. 

21 Aral›k 1983-‹smail Cüneyt
MK üyesi ‹smail Cüneyt, 12 Eylül cuntas›na karfl› verdi¤i müca-

dele ile boy hedefi haline gelen komü-
nistlerden biriydi. Özellikle 24 Mart
1983’te yaflanan Sefaköy çat›flmas›n›n ar-
kas›ndan, devletin ona yönelimi daha da
artt›. Yakaland›¤› gün Gayrettepe iflken-
cehanesinde kurfluna dizilerek katledildi.
“Stalin Memet” olarak bilinen ‹smail Cü-
neyt, hatalara karfl› uzlaflmaz kiflili¤i ile
ve kendini ihtiyaçlar do¤rultusunda ko-
numland›rmas›yla örnek bir komünistti.  

19 Aral›k’ta Marafl’ta bir sinemaya bomba at›lm›flt›r. Bu bombay› sonra-
dan ismini de¤ifltirip MHP’den milletvekili olan Ökkefl Kenger, pro-
vokasyon yaratmak amac›yla atm›flt›r. Ama bu y›llar sonra ortaya ç›-
kacakt›r. 

Bomban›n patlamas›n›n ard›ndan sivil faflistler, bombay› komünistlerin at-
t›¤›n› ileri sürerek CHP ‹l Merkezi, TÖB-DER binalar›na do¤ru hare-
kete geçerler. Tan›nan bütün devrimci, demokrat kiflilere azg›nca sal-
d›r›rlar. 21 Aral›k’ta iki demokrat ö¤retmen silahla vurularak öldürü-
lür. 22 Aral›k’ta cenazeler camiye getirilir ama sivil faflistler ve gerici-
ler, ölenlerin komünist oldu¤unu, cenaze namaz›n›n k›l›namayaca¤›n›
söyleyerek kitleyi provoke etmeye çal›fl›rlar. Sonras›nda cenazeye ka-
t›lanlar›n camiyi atefle verdikleri söylentisini ç›kararak, Sünni mahal-
lelerde oturanlar›, alevi mahallelerine do¤ru yönlendirirler. Daha ön-
ceden Alevilerin oturduklar› evler boyalarla da iflaretlenmifltir. Nazi
Almanyas›’ndan al›nan bu yöntemler, katliam önceden planland›¤›n›n
göstergesidir. Olaylar s›ras›nda hiçbir önlem almaz devlet. O dönemki
Marafl Emniyet Müdürü ise, eski ‹çiflleri Bakan› Abdülkadir Aksu’dur. 

Yap›lan katliamda resmi sonuçlara göre 105 kifli ölür, 176 kifli yaralan›r,
210 ev ve 70 iflyeri tahrip edilir. Ancak ölü say›s›n›n 500’ü aflt›¤› ve
katliam s›ras›nda devlet destekli sivil faflistlerin kad›nlara tecavüz et-
tikleri daha sonraki tan›k anlat›mlar›ndan ortaya ç›kacakt›r. 

Marafl Katliam›, devlet eliyle gerçeklefltirilen örgütlü bir katliamd›r. Bu,
daha önceki faflist katliam örnekleriyle bezeli olmas›ndan da anlafl›la-
cakt›r. 19 Aral›k’tan 26 Aral›k’a kadar süren günler boyunca sivil fa-
flistleri engellemek için devletin kolluk güçlerinin herhangi bir müda-
halesi olmaz. Sonras›nda da katliam›n üzerini örtmek için birçok yön-
tem kullan›lm›flt›r. 

Marafl Katliam›’yla ilgili sonradan ortaya ç›kar›lan rapora göre, bombay›
atma emrini ÜGD ikinci baflkan› Mustafa Kanl›dere vermifl ve Ökkefl
Kenger bombay› atm›flt›r. Bombay› solcular›n att›¤› süsü verilerek
provokasyon ortam› haz›rlanm›flt›r.16 Aral›k’ta aniden ÜGD’den iki
kiflinin getirdi¤i “Günefl Ne Zaman Do¤acak” filmi sinemada gösteri-
me sokulmufltur. Olaylardan önce Ankara’da oturan içlerinde Haluk
K›rc›, Bünyamin Adanal› gibi ünlü faflistlerin yerald›¤› bir grup, Ma-
rafl’a gelmifllerdir. 22 Aral›k’ta Adana’dan Malatya’ya telefon edile-
rek doktor Muhittin Turgut’a “Marafl’tan oraya çok yaral› gelecek” ta-
limat› verilir. 

Bu rapordan sonra ‹çiflleri Bakan› istifa etmifl, yerine Hasan Fehmi Günefl
getirilmifltir. Ama Marafl katliam›yla ilgili do¤ru bir araflt›rma yap›la-
mad›¤› gibi, o dönemin gizli belgeleri Baflbakan Ecevit’in kasas›nda
beklemifltir. Y›llar sonra da olsa katliam›n nas›l planlad›¤›n›n ortaya
ç›kmas› önemlidir. Ama as›l önemli olan, katliam› gerçeklefltiren dev-
letten hesap sorma bilincinin gelifltirilmesidir. Çünkü Marafl ilk olma-
m›flt›r, son da de¤ildir. Sivas, Gazi, 19 Aral›k vb. liste uzat›labilir. 

Katliam› gerçeklefltiren MHP’li sivil faflistler, ya serbest b›rak›l›r, ya ce-
zaevinden kaç›r›l›r veya da az cezalarla s›yr›l›rlar. 1991’e kadar süren
yarg›lamalarda toplam 804 kifli yarg›lanm›fl, sonras›nda kimisi “devlet
kadrosu” olarak ülke d›fl› ve içindeki di¤er katliamlarda görevlendiril-
mifltir. 

Marafl, kitle hareketinin yüksek oldu¤u bir dönemde gerçeklefltirildi ve
daha sonraki süreçlerde yaflanacak Çorum, Malatya gibi katliamlar›n
ilkiydi. Ayr›ca siyasi ve hukuki aç›dan devlet kendini güvenceye al-
mak için, s›k›yönetim ilan etti. 12 Eylül’e giden yollar›n döflenmesiydi
bu ayn› zamanda. 

Marafl Katliam›’yla yaratmak istedikleri, Alevi-Sünni çat›flmas›n›, de¤iflik
zamanlarda Kürt-Türk, Laik-Anti laik gibi argümanlarla yeniden sah-
neye koyuyorlar. Halk› bir yandan bu tür yapay çeliflkilerle birbirine
düflürürken, aslolarak tüm iflçiler ve emekçiler üzerinde sömürü ve
bask›y› yo¤unlaflt›r›yorlar. Marafl katliam›, egemenlerin bu yönetme
tarz›n›n görülmesi aç›s›ndan tipik bir örnektir. Ayn› flekilde faflizmden
icazet dileyerek ve bekleyerek de¤il, önceden haz›rlanarak ve savafla-
rak karfl› konulabilece¤ini ö¤reten derslerle doludur. Bugün bu ders-
lerle donanma ve faflizme karfl› mücadeleyi yükseltme zaman›d›r.    

24 Aral›k 1978 
MARAfi KATL‹AMI

oldu¤unun, etkin bir silah oldu¤unun bilincin-
den yoksunlar. Burjuvazi, Telekom iflçilerinin
bu zay›f yan›n› yakalam›fl, her ar›za ve h›r-
s›zl›k olay›n› iflçilere yüklemeye, onlar› suçlu
gibi göstermeye çal›flm›flt›r. Bu sald›r›lar kar-
fl›s›nda Telekom iflçileri ve sendika, grevin
meflrulu¤unu ve taleplerini hayk›rmak yerine,
savunmaya geçmifllerdir.  

Telekom grevinin bir di¤er handikap›, ifl-
çileri erken zafer beklentisine girmesidir. 2-3
hafta içinde grevin, telefon, internet, bas›n
vb her taraf› etkileyece¤ini düflünmüfller ve
bunun burjuvaziyi dize getirece¤ini ummufl-
lard›r. Fakat beklenen etki olmaz, çünkü ç›-
kan ar›zalar› tafleron iflçileri gidermektedir.
Grev k›r›c›lar›na karfl› savunma komiteleri
oluflturmak, baflta aileleri olmak üzere çevre-
lerini harekete geçirmek, kitlesel sokak ey-
lemleri, iflyeri iflgalleri ile grevi büyütmek ba-
flar›lamam›flt›r. 

Direnifller sürüyor

2006 iflgal ve direnifl y›l› olmufltu. 2007
y›l›nda iflgal eylemi pek fazla yaflanmad›, fa-
kat fabrika önü direnifller,
üstelik aylara yay›la-
rak devam ediyor. 

Mesela No-
vamed direnifli
1. y›l›n› arka-
da b›rakt›.
Sendikalafl-
t›klar› için ifl-
ten at›lan ve
ezici ço¤unlu-
¤unu kad›nlar›n
oluflturdu¤u Nova-
med iflçileri, patronun
ve devletin tüm bas-
k›lar›na ra¤men,
fabrika önündeki
direniflini kararl›-
l›kla sürdürüyor. Direnifl, Antalya
s›n›rlar›n› çoktan aflm›fl, s›n›f›n ve emekçile-
rin belli kesimlerinin ilgisini üzerinde topla-
may› baflarm›flt›r. ‹stanbul’da kimi kad›n ku-
rulufllar› Novamed iflçileriyle dayan›flma plat-
formu oluflturmufl, eylem ve etkinlikler yap-
m›fllard›r.

Yine aylara yay›lan bir di¤er direnifl örne-
¤i de, Diyarbak›r’da Aky›l Tekstil iflçilerinin
direniflidir. ‹zmir’de Akdeniz Selçuk Ambar
iflçileri, sendikalaflma faaliyetinden dolay› di-
renifli sürdüren baflka bir sektördür. 

2007 y›l›n›n en önemli geliflmelerden biri
de, Tersane iflçilerinin ifl cinayetlerine karfl›
ifl b›rakma eylemleridir. Tersanelerde de da-
ha önceleri de çok kereler ifl cinayetleri ya-
fland›. Bunlara karfl› eylemler de yap›ld›.
Hiçbiri bu denli ses getirmemiflti. Peflpefle
yaflanan ifl cinayetleri, iflçilerin sabr›n› tafl›rd›
ve daha kitlesel, daha etkili eylemler yap›ld›.
Bu eylemlerin sonucunda, Çal›flma Bakan›,
tersanelere gelmek zorunda kald›.  

Son olarak, bu y›l›n hem iflçi ve emekçi-
ler, hem de devrim cephesinden en önemli

kazan›m› olan 1 May›s’› geçirmeliyiz. 2007 1
May›s›, son y›llar›n en görkemli ve militan 1
May›s› oldu. Y›llard›r girilmeyen Taksim’e gi-
rildi. Devletin tüm önlem ve tehditlerine, jop
ve gaz bombalar›na ra¤men, onbinler Tak-
sim hedefinden geri dönmedi. Taksime’e ç›-
k›ld›. Y›llar önce kaybedilen 1 May›s alan›,
tekrar kazan›ld›. Bu kazan›m, s›n›f mücade-
lesine çok önemli bir de¤er katm›flt›r. Militan
duruflun, kararl›l›¤›n, hedefte ›srar›n neler
getirdi¤ini göstermifltir. 

2008’de daha örgütlü, daha militan

S›n›f›n ortaya koydu¤u eylemlerin, sald›-
r›lar› püskürtecek çapta olmad›¤› ortadad›r.
Örgütlülük ve önderlik sorunu, ciddi bir sorun
olarak durmaktad›r. Komünist ve devrimcile-
rin s›n›fla ba¤lar›n›n zay›fl›¤› devam etmek-
tedir. 

Yaflanan direnifl ve grevlerde de iç örgüt-
lülükteki zay›fl›klar kendisini göstermekte, bir
ço¤unun yenilmesinde, en önemli etken ol-
maktad›r. Özellikle taban komitelerinden
yoksunluk, ciddi bir handikapt›r. Direnifl dö-
nemlerinde ortaya ç›kan çeflitli örgütlülükler

de sar› sendikalar›n uzant›lar› olmaktan
ç›kamamaktad›r. Oysa bu komiteler,

tabanda birli¤i ve
örgütlülü¤ü

sa¤laman›n
en önemli

araçlar›d›r.
Bunlar sendika-

c›lar›n inisiyatifin-
den ç›k›p yüzünü

tabana dönmeli, gü-
cünü tabandan alma-

l›d›rlar. ‹flyeri komitele-
ri, direniflten direnifle

kurulan de¤il, süreklili¤i
olan, kurumsallaflan komi-

teler olmal›d›r. Ancak bu ku-
rumsall›k, tabanda örgütlü

gücü sa¤lar, kazanmay› getirir. 

Direniflte olan iflçiler, genellikle dayan›fl-
ma eksikli¤inden yak›nmaktad›rlar. Dayan›fl-
malar, sembolik düzeyde kalmakta, sendika
flube baflkanlar› ve temsilcilerle s›n›rl› tutul-
maktad›r. S›n›f dayan›flmas› sendikac›lara
b›rak›lmaz. Esasen iflçileri dayan›flmaya kat-
mad›kça, bu tür dayan›flma örneklerinin yap-
t›r›m gücü de olmaz.   

2006 direnifl ve iflgaller y›l› olmufltu.
2007 y›l› da grevlerin ve direnifllerin öne ç›k-
t›¤› bir y›l oldu. Y›llar sonra s›n›f›n gündemi-
ne grevin girmesi oldukça anlaml›d›r. Fakat
grev ve direnifllerin baflar›ya ulaflmas›; iç ör-
gütlülü¤ün sa¤lam örülmesinden, taban ko-
mitelerinin ifllevli, inisiyatifli davranmalar›n-
dan, dayan›flman›n, ziyaretlerden ç›k›p ey-
lemli dayan›flmaya dönüflmesinden geçmek-
tedir. 

‹flçi s›n›f›, 2008 y›l›nda eksikliklerini afla-
rak, mücadelesine kapitalist sistemi çakmal›,
devrim ve sosyalizm bayra¤›n› yükseltmeli-
dir. 

Devrim ve sosyalizm için
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AKP hükümeti yeni bir sald›r› paketini daha hayata geçirmeye
çal›fl›yor. Fifl toplayarak vergi iadesi alan iflçi ve emekçiler, art›k
fifl toplamayacak. Bu sistemin yerine y›lbafl›nda yürürlü¤e gir-
mesi beklenen “Asgari Geçim ‹ndirimi” ad› verilen yeni sisteme
geçilecek. Bu sistemde ayda brüt olarak bin YTL kazanan ve
efli çal›flmayan iki çocuklu bir ücretlinin eline maafl›n›n d›fl›nda
ayl›k net 64.5 YTL geçecek. Al›nan maafl ne olursa olsun yarar-
lan›lacak asgari ücret indirimi ayn› düzeyde olacak.

“Asgari Geçim ‹ndirimi” sisteminde sözde çal›flan›n maafl› de¤il,
medeni durumu ve çocuk say›s› baz al›n›yor. Buna göre bekar bir
asgari ücretli, maafl›n›n d›fl›nda y›ll›k 516 YTL 37.5 kurufl alacak.
Çal›flan asgari ücretli, evli ve efli çal›flmayan iki çocuk sahibi ise,
ayn› koflullarda çocuksuz olana göre y›ll›k 155 YTL daha fazla
alacak deniyor.
Yeni sistemi öyle allay›p pullay›p sunuyorlar ki, san›rs›n›z çal›-
flanlar›n yaflam düzeyi, refah düzeyi yükselecek. Ayda 64.5 YTL
ile nas›l yaflam düzeyi yükseliyorsa? Bir de eski sisteme göre
daha avantajl› oldu¤unu, tüm fiflleri toplayan kiflinin alaca¤› pa-
radan 105 YTL daha fazla alaca¤› söylenerek, büyük bir nimet-
mifl gibi sunuluyor. Peki ‘07’nin vergi iadesi ne olacak? Hiçbir
yetkili bu konuda bir aç›klama yapm›yor. Belli ki, burada biriken
milyarlar gasp edilmifl olacak. Dolay›s›yla yeni sistemin; indirim
de¤il, bindirim oldu¤u ortada.

Dimes Meyve Suyu Tokat ve ‹zmir fabrikalar›nda, Tek G›da-‹fl
Sendikas›nda örgütlendikleri için iflten at›lan iflçilerin direnifli sürü-
yor. ‹flçiler ve sendika yöneticileri, fabrika önünde yapt›klar› ey-
lemlerle patronu sendikay› tan›maya ve at›lan iflçileri geri almaya
ça¤›rd›lar.

Tek G›da-‹fl Tokat fiube Baflkan› fabrika önünde yapt›¤› aç›kla-
mada, “‹flten ç›kar›lan arkadafllar›m›z yeniden iflbafl› yap›ncaya
kadar ve toplu ifl sözleflmeli düzen tesis edilinceye kadar direnifli-
miz devam edecek” dedi. Tek G›da-‹fl Bölge Baflkan Yard›mc›s›
ise, Dimes patronunun CHP milletvekili oldu¤unu belirterek “‹flçile-
rin anayasal ve sosyal haklar›n› tan›mayan bir patron, kendisini
nas›l sosyal demokrat olarak tan›mlayabilir” dedi. Eyleme çeflitli
sendika flubeleri ve partiler destek verdi. Öte yandan ‹zmir’de 5 ifl-
çinin iflten at›lmas›ndan sonra, Kemalpafla’daki fabrikadan da 12
iflçi daha iflten at›ld›. Fabrika önünde yap›lan eylemde konuflan
Tek G›da-‹fl Ege Bölge Sekreteri, “‹flçilerin sendikalaflma mücade-
lesinin iflveren taraf›ndan bask›, tehdit ve iflten ç›karmalarla engel-
lenmeye çal›fl›ld›¤›n›” söyledikten sonra, “iflten at›lanlar ifline geri
dönene kadar sendika kabul edilene kadar mücadelemiz sürecek”
dedi. 

PETK‹M iflçisi Özellefltirme Yüksek Kurulu’nun PETK‹M’in özel-
lefltirilmesi onaylamas›n› yapt›klar› eylemle protesto ettiler.

Özellefltirme Yüksek Kurulu (ÖYK) karar›n›n aç›klanmas›n›n ar-
d›ndan Alia¤a PETK‹M’de eylem yapan iflçiler, karar›n kendileri
için sürpriz olmad›¤›n›, özellefltirmeye karfl› mücadele edeceklerini
belirttiler. 

Servisten inerek Alia¤a PETK‹M kavfla¤›nda toplanan binin üze-
rinde iflçi, düzenli kortejler oluflturarak A kap›s›na yürüdü. Yürüyüfl
boyunca “K‹T’leri Satanlar Vatan Haini”, “PETK‹M Halk›nd›r, Hal-
k›n Kalacak”, “Yaflas›n Örgütlü Mücadelemiz”, “AKP Halka Hesap
Verecek” sloganlar›n› att›lar. Eylemde bir aç›klama yapan Petrol-‹fl
Alia¤a fiube Baflkan› ise, “‹MF’nin özellefltirme politikalar›n› s›k›
s›k›ya uygulayan AKP, ülkemizin en stratejik kurumlar›n› talan et-
meye, yabanc›lara peflkefl çekmeye devam etmektedir. Bu sald›r›-
lara karfl› mücadelemizi kararl›l›kla sürdürece¤iz” dedi. 

“Asgari Geçim ‹ndirimi” De¤il Bindirim

Dimes’te Direnifl Sürüyor

PETK‹M ‹flçisi Eylemde



Türkiye Devrimci Hareketi’nin, devrimci ve komünist tutsaklar
flahs›nda cezaevlerinde yaratt›¤› direnifl örnekleri dünya devrim
tarihine mal oldu. Ölümüne bir mücadelenin izdüflümü belirleyici
önemde sonuçlar yaratt›, yarat›yor. Devlet, devrimci ve komü-
nistleri her dönem hedef tahtas›na çakt›. Özellikle 12 Eylül son-
ras› cezaevleri politikas› tam bir ö¤ütme makinesi fleklinde kul-
lan›ld›. Devrimci düflünce ve fikirlerden, eylemlerden vazgeçir-
mek için, her türlü bask›-iflkence ve zor ayg›t›n› devreye soktu-
lar. Çünkü, devrimci ve komünist öncülerin teslim al›nmas›, iflçi-
lerin ve emekçilerin teslim al›nmas› anlam›na geliyordu.  

Ortal›¤›n zifiri karanl›¤a kesti¤i y›llarda devrimciler, ayd›nl›¤a
ç›kacak yolu büyük oranda cezaevi duvarlar› arkas›ndan açt›lar.
Faflizmin teslim alma ve kifliliksizlefltirme politikalar›na karfl›, be-
denlerini silaha dönüfltürdüler. 82, 84 Ölüm Oruçlar›, uzun k›sa
açl›k grevleri, fiili direnifllerle 12 Eylül karanl›¤›n› yaran gün
›fl›klar› oldular. Fatihler, Apolar, Haydarlar, Kemal’ler, Mazlumlar,
“ölen ama yenilmeyenlerimiz”diler...

‹flte bu cüret ve kararl›l›k üstünden küçüldü ve eridi cezaevi du-
varlar›. 

Ancak devlet hiçbir zaman tutsaklar› teslim alma çabas›ndan vazgeçmedi. Cezaev-
leri onlar için kesilmesi gereken ç›ban bafl›yd›. Haz›rlanan kanunlar, ç›kar›lan kararna-
meler, yap›lan sald›r›lar, hep bunun içindi. Kitle hareketinin 80 sonras› en yüksek ol-
du¤u 96’da Eskiflehir tabutlu¤unu açarak bir kez daha denedi tutsaklar›n iradesini.
Ama gerçekleflen direnifller sonucu, bu sald›r›s›n› bir müddet daha geri çekmek zo-
runda kald›. 

2000 y›l›na gelindi¤inde, iflçiler ve emekçiler üzerindeki bask›s›n› artt›ran devlet,
‹MF politikalar›n›n uygulanmas› için yolu düzleme ihtiyac› duyuyordu. Kitlesel halde
patlamalar›n olaca¤›n› 90’l› y›llar›n sonunda yapt›klar› toplant›larda tespit etmifller ve
önlemlerini artt›rm›fllard›. 2000 y›l› bu siyasi ve ekonomik sald›r›lar›n dönüm noktas›n›
oluflturuyordu. Sosyal Demokrat maskeli Ecevit’in baflbakanl›¤›nda kurulan, DSP-
MHP-ANAP koalisyon hükümeti, elini çabuk tutmal›yd›. Kitlelerin tepkisini bertaraf et-
mek için ifle önce önderliklerden bafllamak gerekti¤ini biliyorlard›. Hücre Tipi cezaevi
sald›r›n› tekrardan gündeme oturttular. “Otel gibi”, “herkes rahat edecek”, “terör yuva-
lar›n› da¤›taca¤›z” söylemleri ald› bafl›n› yürüdü. Eylül 1999’da F tiplerine geçifl süre-
cinin bir provas›n› yaparak 10 devrimciyi iflkenceler alt›nda katletmifllerdi. Sonras›nda
Burdur Cezaevi operasyonu ve yaflanan direnifller oldu. 

Yalan ve demagojiyle kitleler üzerinde etkili olmak için her yolu denediler. Tutsak
yak›nlar›na F tiplerini gösterdiler. Stratejik bir sald›r›yd› bu ve devrimciler de buna kar-
fl› haz›rl›k yapmal›yd›lar. Yeterli tart›flmalar yap›lmadan DHKP-C, TK‹P ve TKP(ML)’li
tutsaklar 20 Ekim 2000’de açl›k grevine bafllad›. Aral›k ay›na gelindi¤inde devlet “pa-
zarl›k masas›”na oturdu ve F tiplerinin tart›fl›labilece¤ini söylemeye bafllad›. Kitleleri
beklentiye sokarak süreci lehine çevirebilece¤ini düflünmüfllerdi. Bir yandan görüflme-
lerde “mimari” üzerine tart›flmalar yaflan›rken, bir yandan da operasyon haz›rl›klar›na
h›z vermifllerdi. F Tipleri inflaat halindeydi ve birço¤u bitmemiflti. Devlet uygun an›
kollad› ve 19 Aral›k’a gelindi¤inde 20 cezaevinde ayn› anda 10 binlerce askerle, tank-
larla, gaz bombalar›yla,silahlarla operasyona bafllad›lar. 

Gece yar›s› gelmifllerdi çünkü herkesi gafil avlamak istiyorlard›. Çabucak bitebilece-
¤ini düflünmüfllerdi iflin. Operasyonun ad›na “Hayata Dönüfl” demifllerdi ve hayata
döndürmek için silahlar›yla, gaz bombalar›yla gelmifllerdi devrimci tutsaklar›n üzerine.
Ama devrimci direnifl gelene¤i, bir kez daha barikatlarla karfl›lad› gelen sald›r›y›. Sal-
d›r›da her türlü inflaat malzemesi, belediye arac› kullan›ld›, duvarlar delindi, gaz bom-
balar› kullan›ld›. Devlet iflgale giden bir ordu edas›yla, zafer naralar› atarak ama bir
kez daha yenilerek ç›kacakt› bu katliamdan. Devrimciler ve komünistler günlerce sü-
ren direnifl sonucunda, 28 flehit verdiler. Yüzlerce tutsak sakat kald›. 

Acizdiler çünkü, her fley tüm dünyan›n gözü önünde gerçekleflmiflti. Operasyon
görüntülerini yay›nlayamad›lar. Çünkü iflkence ve katliam görüntüleri ortaya ç›kacakt›.
Ama hiçbir fley gizli kalm›yor, bizzat operasyonlar› yürütenler taraf›ndan y›llar sonra
yaz›lan kitaplardan, verilen beyanatlardan operasyonun nas›l planland›¤› ortaya dökü-
lüyor. 

Katliam sonras›nda da ölüm orucunu bitiremediler. Devrimci tutsaklar her gittikleri
yerde yeni direnifl odaklar› yaratt›lar. Fiili ve meflru her türlü direnifl fleklini denediler.
Gelinen son aflamada 122 devrimci tutsak direnifller ve ölüm oruçlar› sonras›nda ya-
flam›n› yitirdi. 

Dönemin de¤erlendirilmesinde yaflanan tüm eksikliklere ve hatalara ra¤men, dün-
yaya bir kez daha gösterilmifltir ki, devrimci tutsaklar teslim al›namazlar. 

Devrim ve sosyalizm için
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19-22 Aral›k 2000’de yafla-
nan katliam ve direniflte
flehit düflenler: 
Bayrampafla Cezaevi’nden
Cengiz Çal›koparan, Ali Atefl,
Mustafa Y›lmaz, Murat Ördek-
çi, Nilüfer Alcan, F›rat Tavuk,
Aflur Korkmaz, fiefinur Tezgel,
Yazgülü Güder Öztürk, Gülser
Tuzcu, Seyhan Do¤an, Özlem
Ercan; Ümraniye Cezae-
vi’nden Ahmet ‹bili, Umut Ge-
dik, Alp Ata Akçayüz, R›za
Poyraz, Haydar Akbaba; Ça-

nakkale Cezaevi’nden Fidan
Kalflen, Sultan Sar›, Fahri Sar›,
‹lker Babacan; Bursa Cezae-
vi’nden Murat Özdemir, Çank›r›

Cezaevi’nden ‹rfan Ortakç›, Hasan
Güngörmez, Ali ‹hsan Özkan; Uflak
Cezaevi’nden Berrin B›çk›lar, Yase-
min Canc›; Ceyhan Cezaevi’nden Halit
Önder 

2006’n›n sonuna kadar süren Ölüm
Orucu’nda flehit düflenler
Cengiz Soydafl 21 Mart 2001
Adil Kaplan 7 Nisan 2001
Bülent Çoban 7 Nisan 2001
Fatma Ersoy 10 Nisan 2001
Nergis Gülmez 11 Nisan 2001
Tuncay Günel 11 Nisan 2001
Celal Alpay 12 Nisan 2001
Abdullah Bozda¤ 12 Nisan 2001
Erol Evcil 13 Nisan 2001
Murat Çoban 13 Nisan 2001
Gürsel Akmaz 16 Nisan 2001
Endercan Y›ld›z 18 Nisan 2001
Sibel Sürücü 22 Nisan 2001
Hatice Yürekli 22 Nisan 2001
Sedat Karakurt 24 Nisan 2001
Fatma Hülya Tümgan 28 Nisan 2001
Hüseyin Kayac› 6 May›s 2001
Cafer Tayyar Bektafl 6 May›s 2001
Veli Günefl 16 Haziran 2001
Aysun Bozdo¤an 26 Haziran 2001
Gökhan Özocak 4 Temmuz 2001
Ali Koç 8 Temmuz 2001
Muharrem Horuz 2 A¤ustos 2001
Ali Ekber Bar›fl 18 Ekim 2001
Tülay Korkmaz 19 Kas›m 2001
Ali Çamyar 2 Ocak 2002 
Zeynel Karatafl 5 Ocak 2002
Lale Çolak 8 Ocak 2002 
Yusuf Kutlu 8 Mart 2002
Yeter Güzel 10 Mart 2002
Do¤an Tokmak 15 Mart 2002
Meryem Altun 31 Mart 2002
Okan Külekçi 22 May›s 2002
Semra Baflyi¤it 29 Temmuz 2002
Fatma Bilgin 10 A¤ustos 2002
Melek Birsen Hoflver 22 A¤ustos
2002
Gülnihal Y›lmaz 24 A¤ustos 2002
Fatma Tokay Köse 31 A¤ustos 2002
Hamide Öztürk 10 Eylül 2002
Serdar Karabulut 8 Kas›m 2002

‹mdat Bulut 19 Kas›m 2002
Zeliha Ertürk, 30 Kas›m 2002
Feridun Yücel Batu, 1 Aral›k 2002
Berkan Abatay 20 Aral›k 2002
Özlem Türk 11 Ocak 2003
Yusuf Arac› 26 Mart 2003
Ümit Günger, 31 Mart 2004
Selma Kubat 1 May›s 2004
Selami Kurnaz 12 A¤ustos 2004

Ölüm orucunu destekleyen tutuklu
yak›nlar›ndan flehit düflenler
Gülsüman Ada Dönmez 9 Nisan 2001
Canan Kulaks›z 15 Nisan 2001
fienay Hano¤lu 22 Nisan 2001
Erdo¤an Güler 24 Nisan 2001
Zehra Kulaks›z 29 Haziran 2001
Hülya fiimflek 31 A¤ustos 2001
Özlem Durakcan 28 Eylül 2001

TTaahhlliiyyee oolldduukkttaann ssoonnrraa ööllüümm oorruuccuunnuu
ssüürrddüürrüürrkkeenn flfleehhiitt ddüüflfleennlleerr
U¤ur Türkmen 27 May›s 2001
Sevgi Erdo¤an 14 Temmuz 2001
Osman Osmana¤ao¤lu 14 A¤. 2001
Gülay Kavak 7 Eylül 2001
Ümüfl fiahingöz 14 Eylül 2001
Abdülbari Yusufo¤lu 20 Eylül 2001
Ali R›za Demir 27 Eylül 2001
Ayfle Bafltimur 28 Eylül 2001
Zeynep Ar›kan Gülba¤ 27 Eylül 2001
Tuncay Y›ld›r›m 21 Mart 2002
Feride Harman 15 Aral›k 2002

Kendini yakarak flehit düflenler
Kaz›m Gülba¤ 25 Nisan 2001 Almanya
‹brahim Erler 18 Eylül 2001
Eyüp Savur 7 Kas›m 2001
Nail Çavufl 7 Kas›m 2001
Muharrem Çetinkaya 12 Kas›m 2001
Muharrem Karademir 28 fiubat 2004  
Günay Ö¤rener 2 Mart 2004  
Ümit Günger 31 Mart 2004  
Hüseyin Çukurluöz 23 Haziran 2004  
Bekir Baturu 23 Haziran 2004  

5 Kas›m 2001 Küçükarmutlu’ya
polis sald›r›s›nda flehit düflenler
Arzu Güler (Destek ölüm oruççusu)
Sultan Y›ld›z (Refakatçi)
Bülent Durga (Refakatçi)
Bar›fl Kafl (Refakatçi)

19 Aral›k 2000- CEZAEV‹ KATL‹AMI VE BÜYÜK D‹REN‹fi

19 Aral›k katliam ve direnifli-
ni yaflayan ve Fatih’in ö¤-
rencileri olarak iyi bir s›nav
veren ihtilalci komünistlerin
direnifllerini anlatan kitap

Telekom grevi, dergimiz yay›na
haz›rland›¤› s›rada bitirildi. ‹lk gelen
haberlere göre, maafllar, ikramiyeler
gibi parasal konularda bir uzlaflmaya
var›lm›fl ve belli düzeylerde bir art›fl
sa¤lanm›fl. Bu da grevin ve grevcile-
rin kazand›¤› gibi bir yan›lsama yara-
t›yor. Ancak Telekom grevi, ücretler
için yap›lan bir grev de¤ildi. Görüflme-
ler s›ras›nda T‹S için ortaya konulan
120 maddeden 85’inde zaten anlafl-
ma sa¤lanm›flt›. Anlaflma sa¤lanama-
yan maddeler sosyal ve idari maddelerdi. Esnek çal›fl-
may› dayatan maddeler, sendikas›zlaflt›rmay› teflvik
eden çal›flma koflullar› nedeniyle sorun ortaya ç›km›fl,
grev bunun üzerinden geliflmiflti. 

Grevin bitirilmesi haberleri içinde en çarp›c› görün-
tü, sendika baflkan›n›n, Telekom patronunun a¤z›na
yemek vermesi s›ras›nda yaflanan ‘samimi’ havayd›.
Patronlar ve sendikac›lar bir çorbac›da çorba içiyor ve
“ülkemiz kazand›” diyerek kutlama yap›yorlar. Haber-
lerde grevin maliyeti, iflçilerin ne kadar zam alaca¤›
konufluluyor. ‹flçilerin sendikas›zlaflt›r›lmas› ve esnek
çal›flma dayatmas› konusunda hangi karara var›ld›¤›
konusunda ise tek bir kelime bile söylenmiyor. Salt bu
tablo bile, grevde kimin kazand›¤›n›, kimin kaybetti¤ini
net olarak ortaya koyuyor. 

“‹flçi s›n›f›n›n kaderini belirleyecek bir grev”

Grevin bafllad›¤› ilk günlerde, Telekom iflçileri ol-
dukça umutlu ve coflkuluydular. Konuflan tüm iflçiler
bu grevin iflçi s›n›f›n›n kaderini belirleyecek bir grev
oldu¤unu söylüyorlard›. Dergimizde ç›kan röportajlar-
da da bu konu öne ç›kan yan› oluflturuyordu. 

‹flçiler, grevlerinin neden bu kadar önemli oldu¤u-
nu üç temel nedene dayand›r›yorlard›. ’80 sonras›nda
(yani yaklafl›k 30 y›ldan sonra) kamuda yaflanan ilk
grev olmas›, ülke çap›nda yap›lmas› ve yaflam›n her
alan›nda izi ve etkisi olan bir iflkolunda yaflan›yor ol-
mas›. Bütün bunlardan dolay›, hakl› olarak grevlerinin
gelecek aç›s›ndan büyük bir önem tafl›d›¤›n› söylüyor-
lard›. Gerçekten de Telekom grevinin kazanmas›,
bundan sonra yaflanacak grevlerin de kazanmas›n›
do¤rudan etkileyecekti. Telekom’un verdi¤i moral güç,
bundan sonra greve ç›kacak olanlar›n cesaretini ve
kazanma azmini güçlendirecekti. 

Ancak tam da bu nedenle, Telekom grevinin çok
daha özel bir titizlikle ele al›nmas› gerekiyordu. Çünkü
burjuvazi de bunun fark›ndayd›. Ve Telekom’un ka-
zanmamas› için her fleyi yapacakt›. 

“Grev savafl›m›” kelimesinin anlam› da burada yat-
maktad›r. Grev bir savaflt›r. ‹flçi s›n›f›n›n elindeki en
etkili silah, s›n›f savafl›n›n en önemli parças›d›r. Burju-
vazi ile proletarya aras›ndaki çarp›flman›n en önemli
cephelerinden biridir. Ve her savafl gibi, gerçekte bir
‘beraberlik’ ve ‘uzlaflma’ yaflanmaz. Ya da “ülkemiz
kazand›” gibi hamasi (ve s›n›f uzlaflmac›s›) söylemler-
le gerçek yüzü gizlenemez. Görünürde bu aç›klama-
larla grev bitirilse, anlaflmalar bu söylemlerle imzalan-
sa bile, her savafl gibi, bir kazanan› bir de kaybedeni
vard›r. ‹flçi s›n›f›n›n kazand›¤› bir grevi, burjuvazi kay-
betmifl demektir. Tersten, iflçi s›n›f› greve ç›kmas›na
neden olan konularda burjuvaziye geri ad›m att›rama-

m›flsa, grevin kaybedeni iflçi s›n›f›d›r. 

Telekom’un gerçekten çok önemli bir grev olmas›
ve onun kazanmas›n›n bundan sonra yap›lacak bütün
grevler için referans niteli¤i, moral ve coflku kayna¤›
olmas› nedeniyle, burjuvazi de grevi çok ciddiye ald›;
kazanmamas› için gereken her fleyi yapt›. Ama greve
önderlik eden sendika, yeterince haz›rl›k yapmam›flt›. 

Erken zafer beklentisi

Grevin yaflam›n tüm alanlar›n› etkileyece¤ini düflü-
nen iflçiler, bundan dolay› zaferin de kolay ve erken
gelece¤ini düflündüler. Burjuvazinin çaresiz kalaca¤›n›
ve hemen geri ad›m ataca¤›n› sand›lar. Burjuvazinin
bütün gücünü ve silahlar›n› ortaya sürerek kazanmaya
çal›flaca¤›n› düflünmediler. Bu nedenle yeterli haz›rl›k-
tan yoksun bir biçimde savafla girifltiler; düflman› kü-
çümsedikleri için de savafl› kaybettiler. 

Öncelikle, grev umuldu¤u gibi yaflam›n bütün alan-
lar›n› felç eden bir etki yaratmad›. Çeflitli alanlarda ve
iflyerlerinde dönemsel aksamalar oldu sadece. Her
fleyden önce grev k›r›c›lar›na karfl› etkili bir mücadele
yürütülemedi. Burjuvazi do¤rudan kendi ç›kar›na olan
alanlarda aksamaya hiçbir biçimde izin vermedi, bura-
da grevden dolay› ortaya ç›kan sorunlar› hemen gi-
derdi. Burjuvazinin iflleri, ciddi bir zarar görmeden yü-
rümeye devam etti. 

Anlaflman›n imzaland›¤› gün yaflanan bir geliflme,
bu tabloyu çarp›c› bir biçimde ortaya koymaktad›r.
Borsaya internet ba¤lant›s› sa¤layan fiber optik kablo-
lar, bir kepçe operatörü taraf›ndan yanl›fll›kla kopart›-
l›nca, grev k›r›c›lar seferber edilip yar›m gün içinde
kablolar tamir edildi ve borsa ö¤leden sonra çal›flma-
ya bafllad›. Telekom grevinin yaflam› felç edecek bir
hale gelmesinin nas›l engellendi¤i bir kere daha orta-
ya ç›kt›. 

Oysa bir grevin en önemli yanlar›ndan biri, grev k›-
r›c›lara karfl› mücadelenin yükseltilmesidir. Grev k›r›c›-
lar, grevin baflar›ya ulaflmas›n›n önündeki en büyük
engeldir çünkü. Kimi alanlarda yer yer grev k›r›c›lar›n
engellendi¤i oldu. Ama ç›kan bütün önemli sorunlar-
da, devlet deste¤i ve polis korumas›n› arkas›na alan
tafleronlar, sorunu gidermek için serbestçe çal›flt›, ko-
pan kablolar› ba¤lad›, ar›zalar› çözdü. Grev sürerken
grev k›r›c›lar›n çal›flmaya devam etmesi, grev boyun-
ca meflrulaflan bir durum oldu. Dahas›, kimi yerlerde
grevdeki iflçiler, polis, vali gibi devlet güçleri taraf›n-
dan çal›flmaya zorland›, zorla çal›flt›r›ld›. Üstelik, grev
k›r›c›l›¤›na karfl› direndikleri için toplam 78 iflçi gözalt›-
na al›nd›, bunlar›n 12’si tutukland›. 

Yap›lmas› gereken, grev k›r›c›l›¤›na karfl› daha ka-
rarl› bir mücadele yürütmekti. Tüm ülke çap›nda süren

bir grevde, yerel olarak baz› birimlerin
direniyor olmas› yeterli de¤ildir. Sendi-
ka, bu sorunu daha ilk günden günde-
mine almal›, merkezi bir tutum belirle-
meli, bu konuda kararlar oluflturmal› ve
tüm birimlerde bu karar›n uygulanmas›
için gereken mekanizmalar› devreye
sokmal›yd›. Grev k›r›c›l›k, grevin baflat
sorunlar›ndan biri ve kazanmak için
afl›lmas› gereken en önemli eflik ise,
sendika da bunun ciddiyetiyle merkezi
bir tutum belirlemeliydi. Kimi zaman ko-

nuflup ikna etme yöntemiyle, kimi zaman zor kullana-
rak; ama grev k›r›c›lar›n çal›flmas›n› kesin olarak en-
gellemek, böylece grevin etkisinin yaflam içinde hisse-
dilmesini sa¤lamak gerekiyordu; bu yap›lmad›. 

Devletin psikolojik sald›r›s›: Kesilen kablolar

Grevciler erken zafer havas› içinde sonuç bekler-
ken, burjuvazi beklemedi. Bu direniflin kazanmas› iflçi
s›n›f› aç›s›ndan ne kadar önemliyse, yenilgiye u¤ra-
mas› da burjuvazi aç›s›ndan o kadar önemliydi. Bu
nedenle burjuvazi direnifli k›rmak için en fliddetli doz-
dan sald›r›ya geçti. 

Burjuvazinin sald›r›s›, greve müdahalesi denilince,
genellikle fiziksel sald›r› akla gelir. Grev ve direnifl fo-
to¤raflar›n›n ayr›lmaz bir parças› da asker ve jandar-
ma görüntüleridir zaten. Ancak sald›r›n›n tek ve en et-
kili biçimi, fiziksel sald›r› de¤ildir her zaman. Kimi za-
manlarda, psikolojik sald›r›lar çok daha etkili olur. 

Burjuvazi, bu grevde de en etkili psikolojik sald›r›
yöntemini kulland›. Kamuoyunu kendi yan›na çekmek
için iflçileri hedefe çakt›. ‹flçilerin sabotajlar yapt›¤›n›
ve fiber optik kablolar› kesti¤ini iddia ederek propa-
gandas›n› bunun üzerine oturttu. Grevci iflçilerin ara-
s›ndan maddi durumu çok kötü, borca batm›fl ya da
acil paraya ihtiyac› olan birilerini yüksek miktarda pa-
ralar karfl›l›¤›nda ikna ederek bu tür sabotajlar yapt›r-
mas› çok zor bir fley de¤ildi zaten. Telekom iflçisi için
ise, kesilen sadece fiber optik kablolar de¤il, direniflin
moral kanallar›, kitle ba¤lar›yd›. 

Burjuvazi, sabotajlar konusunda bu propaganday›
yürütürken, bir taflla iki kufl vurmak istiyordu. Bir taraf-
tan kitleleri kendi yan›na çekecek, greve tepki duyma-
lar›n› sa¤layacak; di¤er taraftan ise, ma¤dur olan tü-
keticinin tazminat talebinde bulunmas›n› engelleye-
cekti. 

‹flçilerin sabotaj yapt›¤› yönündeki propaganda öy-
lesine büyüdü ki, gerçekten de kitleler bundan etkilen-
meye, aksayan ifllerinden dolay› Telekom iflçilerine
tepki duymaya, direniflin karfl›s›na geçmeye bafllad›-
lar. Telekom iflçisi, burjuvazi taraf›ndan “vatan haini”
ilan edildi. ‹flçiler ise buna karfl›l›k kendilerinin “vatan
haini” olmad›¤›n›, sabotajlar› kendilerinin düzenleme-
di¤ini kan›tlamaya çal›flt›lar. Daha fazla tepki çekme-
mek için, daha geriden bir çizgi izlediler. 

‹fl öyle bir noktaya getirildi ki, adeta iflçiler greve
bafllad›klar› zaman herfleyden ellerini çekerek evleri-
ne kapanmaya, hiç seslerini ç›karmadan beklemeye,
patronun icazetini, kendilerine ac›mas›n› dilenmeye
zorland›lar. Grev gibi bir “savafl›m”›n içinde, iflçilerin
savunma pozisyonunda kalmalar›n› istediler. ‹flçiler
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Rusya’dan uzaklaflmaya bafllayan eski BDT
ülkelerinde kendi hegemonyas›n› kurmak iste-
yen ABD’nin gerçeklefltirdi¤i “kadife darbe”lerin
pullar› peflpefle dökülmeye devam ediyor. Geç-
ti¤imiz ay Gürcistan, büyük kitle eylemlerine
sahne oldu. “Demokrasi” söylemleri ve kitle
gösterileriyle bafla gelmifl bulunan Devlet Bafl-
kan› Saakaflvili, eylemci kitleye sald›r›ya geçti. 

Seçim talebiyle gösteriler
4 y›l önce “Gül Devrimi” ad›n› verdi¤i kitle

gösterileriyle baflkanl›k koltu¤una oturan Mihail
Saakaflvili’nin koltu¤u, bu defa muhaliflerin ger-
çeklefltirdi¤i kitle gösterileriyle sars›ld›. 

Muhalefet partileri milletvekili, seçimlerinin
tarihinin 2008 sonbahar›ndan 2008 Nisan›na
al›nmas›n› istiyor. Ayr›ca seçim yasas›nda dü-
zenlemelere gidilmesi, siyasi tutuklular›n ser-
best b›rak›lmas› gibi maddeler de muhalefetin
talepleri aras›nda. 4 y›l önce Saakaflvili’nin kul-
land›¤› yöntem, bu defa muhalefetin silah› hali-
ne geldi. 2 Kas›m günü 40 bin kifliyi sokaklara
dökerek parlamentonun önüne
toplayan muhalefet, erken seçim
karar› aç›klan›ncaya kadar eylem-
lerine devam edeceklerini aç›kla-
d›. 

Gösterilerin alt›nc› gününde,
hükümet fliddet kullanmaya baflla-
d›. “Demokrasi” söylemleri ile
bafla gelen Saakaflvili, kitlenin
üzerine sald›r› emrini vermede
tereddüt etmedi. Devletin gü-
venlik güçlerinin vahfli sald›r›s›
sonucunda onlarca insan yaraland›. Olaylar›n büyü-
mesini zor kullanarak engellemek isteyen hükümet
15 gün süreyle s›k›yönetim ilan etti¤ini aç›klad›. An-
cak tepkilerin artmas› ve ABD’nin de araya girmesi
üzerine, s›k›yönetimin daha erken kald›r›laca¤›n› ve
seçimlerin Nisan ay›ndan daha önceye, 5 Ocak tari-
hine çekilece¤ini aç›klad›. 

Rusya ile gerginlik art›yor
Gürcistan Devlet Baflkan› Saakaflvili, yaflanan

kitle hareketinin arkas›nda Rusya’n›n bulundu¤unu
iddia etti. Bu nedenle 3 Rus diplomat› Gürcis-
tan’dan s›n›rd›fl› edildi, Moskova elçisi de Tiflis’e
geri ça¤r›ld›. ‹ddialar› reddeden Moskova ise, 3
Gürcü diplomat› s›n›rd›fl› ederek misillemede bulun-
du. 

Rusya ile Gürcistan aras›ndaki gerginlik, son
olaylarla birlikte en üst düzeye ç›kt›, ancak son bir-
kaç ayda yaflanan geliflmeler, sürekli bir t›rman›fla
yol açm›flt›. 

Parlamento önündeki kitle gösterilerinden bir
gün önce, 1 Kas›m günü, Abhazya’n›n Gürcistan’la
s›n›r bölgesinde gerginlik yafland›. Abhazya ile Gü-
ney Osetya, Gürcistan yönetimi ile sürekli sorun ya-
flayan, Gürcistan’dan ba¤›ms›zl›¤›n› ilan eden, ama
bu ba¤›ms›zl›klar› tan›nmayan iki bölge. ‹kisi de
Gürcistan’dan ayr›larak Rusya ile birleflmek istiyor-
lar, Rusya ile yak›n bir iliflki yürütüyorlar. Ve bu iki
bölgede Rus bar›fl gücü askerleri görev yap›yorlar.
1 Kas›m günü Abhazya s›n›r›nda yaflanan gerginlik,
Rus bar›fl gücü askerleri ile Gürcü polisler aras›nda
arbedeye dönüflünce, iki ülke askerleri alarma geç-
tiler. Bu olay nedeniyle Gürcistan, Rus Büyükelçisi-

ne protesto
notas› verdi. 

Daha ön-
ce A¤ustos
ay›nda da
Rusya ile
Gürcistan
aras›nda
gerginlikler
ve tart›flma-
lar olmufltu.
A¤ustos ay›-
n›n ilk hafta-
s›nda Rus-

ya’n›n kendi hava sahas›n›
ihlal etti¤ini duyuran Gürcis-

tan, BM Güvenlik Konse-
yi’ne baflvurarak acil top-
lant› istemiflti. Güvenlik
Konseyi ise, acil toplant›-
ya ihtiyaç olmad›¤›n› söy-

leyerek Gürcistan’›n talebini reddetmiflti. Aradan 15
gün geçmeden, Gürcistan yeniden hava sahas›n›n
Rusya taraf›ndan ihlal edildi¤ini, hatta Rusya’n›n
kendi topraklar›na füze f›rlatt›¤›n› aç›klam›flt›. Rus-
ya ise bu iddialar›n hepsini reddetmiflti. 

Yaflanan tüm bu olaylar›n arkas›ndan, Kas›m
ay›n›n ortas›nda Rusya, Gürcistan s›n›rlar› içinde
bulundurdu¤u bar›fl gücü askerleri d›fl›ndaki asker-
lerini geri çekti. Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n ar-
kas›ndan Rus askerleri Gürcistan’›n Batum ve Tiflis
illerinde kalmaya devam etti. Ayr›ca, yine bölünme
döneminde Gürcistan ile Abhazya ve Güney Oset-
ya aras›nda ç›kan sorunlar üzerinden yap›lan an-
laflmalarla bu bölgelerde bar›fl gücü askeri bulun-
durma hakk›n› elde etti. Rusya, askeri üslerde bulu-
nan askerlerini çekmekle birlikte, cumhuriyetlerde
bulunan toplam 3 bin askerini tutmaya devam edi-
yor. 

“Kadife darbe”ler h›zl› eskidi
2003 y›l›n›n sonunda gerçeklefltirilen baflkanl›k

seçimlerinin sonuçlar›, eski devlet baflkan› fievard-
nadze’nin seçimleri kazand›¤›n›, Saakaflvili’nin ise
kaybetti¤ini gösteriyordu. Saakaflvili bu sonuçlar›
kabullenmemifl, hükümetin seçimlere hile kar›flt›rd›-
¤›n› ve gerçekte kazanan›n kendisi oldu¤unu iddia
ederek, kendi taraftarlar›n› sokaklara dökmüfltü. Bu
hareketin ismini de “Gül devrimi” olarak koymufltu.
fievardnadze, bu kitle hareketi karfl›s›nda, koltu¤u-
nu Saakaflvili’ye b›rakarak çekilmek zorunda kal-
m›flt›. 

Benzer bir geliflme 2004 y›l›nda gerçeklefltirilen
Ukrayna seçimlerinde yafland›. Hükümetin aç›klad›-

¤› seçim sonuçlar›na göre, eski devlet baflkan›
Victor Yanukoviç seçimleri yeniden kazanm›flt›.
Muhalefet partisinin lideri ve darbesinin rengini
“turuncu” olarak belirleyen Victor Yuflçenko ise,
seçimlerde hile yap›ld›¤›n›, gerçekte kendisinin
kazand›¤›n› söyleyerek kitleleri sokaklara dök-
müfltü. Parlamentonun önünde toplanan binler-
ce Yuflçenko taraftar›, Yuflçenko’nun seçimleri
kazand›¤› aç›klan›ncaya kadar meydan› terket-
meyeceklerini söylüyorlard›. Yanukoviç de t›pk›
fievardnadze gibi, bu harekete ve kitle gücüne
teslim olarak geri ad›m att›. 

Her iki seçimlerin ortak özelli¤i, muhalefetin
yolsuzluklara ve artan yoksullaflmaya karfl› kitleler-
de yo¤unlaflan tepkileri seçim propagandas›n›n
merkezine oturtmas› ve “demokrasi” söylemlerini
öne ç›kartmas›yd›. Ancak bugün Gürcistan’da Saa-
kaflvili yolsuzluk yapmakla suçlan›yor. Seçilmesin-
den bu yana ülkedeki yoksullu¤un artt›¤›, zengin ile
yoksul aras›ndaki uçurumun büyüdü¤ü, seçim vaat-
lerini yerine getirmedi¤i söyleniyor. Ukrayna’da ise
süreç daha h›zl› geliflti. Seçimlerin üzerinden 8 ay
geçtikten sonra, Yuflçenko yeni hükümetin baflba-
kan› Yulya Timoflenko’yu yolsuzluklara kar›flt›¤› ge-
rekçesiyle görevden almak zorunda kald›. Oysa Ti-
moflenko da “turuncu” darbenin liderlerinden biri ve
Yuflçenko’nun sa¤ koluydu. Arkas›ndan Yuflçenko
ile ilgili de yolsuzluk iddialar› gündeme geldi ve bu
dönemde yap›lan seçimlerde Yanukoviç baflbakan
olarak hükümetin bafl›na geçti. 2004’teki turuncu
darbeden bu yana geçen üç y›l, üç seçime sahne
oldu. Ama Yuflçenko’nun 3 y›l önceki “par›lt›s›” h›zl›
silindi. 

Bu iki ülkenin bir ortak özelli¤i daha var. Sovyet-
ler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n arkas›ndan kurulan
GUUAM adl› birli¤in (kat›lan ülkelerin isimlerinin
baflharflerinden olufluyor: Gürcistan, Ukrayna, Öz-
bekistan, Azerbaycan ve Moldova) üyesiydiler. Bu
birlik ABD’nin teflvikiyle, Rusya’dan uzaklaflmak is-
teyen ülkeleri biraraya getirme amac›yla kurulmufl-
tu. Ve ABD patentli, spekülatör Soros destekli, ade-
ta birbirinin kopyas› kadife darbeler, bu ülkelerde,
üstelik isim s›ras›yla gerçeklefltirilmeye bafllanm›flt›.
Özbekistan’daki darbe denemesinin baflar›s›zl›kla
sonuçlanmas›, bu zinciri k›ran bir etki yaratt›. 

Sovyetlerin da¤›lmas›n›n arkas›ndan ABD, bu
bölgede büyük bir etki kazanm›fl, sadece Rusya’n›n
‘arka bahçesi’ olan cumhuriyetlerde de¤il, Rus-
ya’n›n içinde bile hegemonya bölgeleri oluflturmufl-
tu. “Kadife darbeler”, ABD’nin bölge üzerindeki he-
gemonyas›n› güçlendirmek amac›yla gerçeklefltiri-
len, do¤rudan ABD taraf›ndan planlanan ve finanse
edilen darbelerdi. Kitlelerin özlemlerini sloganlaflt›-
rarak ve kitle gücüne dayanarak yap›l›yor olmas›
karfl›s›nda, ilk anda Rusya geri ad›m atmak zorun-
da kalm›flt›. 

Ancak bugün, Rusya, o ülkelerle iliflkilerini yeni-
den güçlendiriyor ve kendi adamlar›n›n yönetimlere
gelmesi için u¤rafl›yor. Bunda belli bir ilerleme kay-
detti¤ini de görmek mümkün. Rusya toparlan›p
ABD’nin karfl›s›na daha güçlü ç›kt›kça, geçmiflte
kendisinden uzaklaflan kimi ülkeleri yeniden hege-
monyas› alt›na almas› da kolaylafl›yor zaten. Bu ne-
denle, k›sa bir zaman önce fliddetli ve çok etkili bir
rüzgar gibi esen “kadife darbeler”in “modas›” geçi-
yor, bu darbelerle bafla gelenlerin koltuklar› sallan›-
yor.  

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
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“Kadife darbe”lerin sonu 

Gürcistan’da da 
“devrim” bitti

Kitle eylemleriyle bir ‘darbe’ düzenleyerek ba-
fla gelen Saakaflvili, flimdi yine kitle eylemle-

riyle koltu¤unu kaybetmekle karfl› karfl›ya.
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ise bu tabloyu tersine çeviren, bir pra-
tik sergileyemedi; savunmac›l›ktan
sald›r› pozisyonuna geçemediler;
haklar›n› elde etmek için aktif
bir direnifl yürütemediler. 

Ve böylece devletin zor ay-
g›t›n› devreye sokmas›na ve fii-
li bir sald›r› gerçeklefltirmesine
çok fazla gerek kalmadan (tu-
tuklanan iflçileri ve grev k›r›c›la-
ra müdahale s›ras›nda yaflanan
çat›flmalar› bunun d›fl›nda b›rak›-
yoruz) salt demagojik yöntemlerle burjuvazi grevin ini-
siyatifini büyük oranda ele geçirmifl oldu.  

Kitle çal›flmas›n›n önemi

Kitlelerin do¤rudan etkilendi¤i sektörlerde grevin
baflar›ya ulaflmas› için en önemli unsur, kitleleri kaza-
nabilmektir. Kitleler ikna edildi¤i zaman, grevin gönül-
lü destekçisi olur, grevden dolay› yaflad›klar› ma¤duri-
yeti geri plana iterler. Telekom grevinde ise, kitleleri
kazanan burjuvazi oldu. 

Kitle çal›flmas›n›n çok çeflitli biçimleri vard›r. Mer-
kezi yerlerde bas›n aç›klamalar› yap›labilir; her Tele-
kom flubesi bir propaganda merkezine çevrilebilir; kit-
lesel yürüyüfller düzenlenebilir; sendika merkezinin
haz›rlad›¤› bildiri ve broflürler kitlesel eylemlerle mer-
kezi yerlerde da¤›t›labilir; semtler için özel bir çal›flma
program› oluflturulabilir; semtlerdeki derneklerde, kah-
velerde toplant›lar, pazaryerlerinde, kalabal›k durak-
larda, iflçilerin yo¤un geçifl noktalar›nda konuflmalar
gerçeklefltirilebilir; çeflitli kurumlara ziyaretler düzenle-
nebilir, bu kurumlar›n kitlesel grev ziyaretleri gerçek-
lefltirmesi organize edilebilir, vb, vb. Ve bütün bu et-
kinliklerde, kitlelere, Telekom iflçisinin bu grevi neden
gerçeklefltirdi¤i anlat›l›r, grevin talepleri ve bu taleple-
rin ne anlama geldi¤i, nas›l bir önem tafl›¤›d›¤› konu-
flulur, burjuvazinin demagojik sald›r›lar› teflhir edilir,
greve destek verilmesi istenir. As›l önemlisi, daha di-
renifle bafllarken, kitle çal›flmas›n›n nas›l yürütülece¤i-
ne iliflkin bir plan haz›rlan›r, grevin bafllamas› ile birlik-
te bu plan h›zla uygulamaya konulur. Daha ilk gün-
den, beklenti ve belirsizlik içinde kendi¤ilinden bir
grev de¤il, planl›, haz›rl›kl› ve sald›r› üstünlü¤ünü kul-
lanan bir savafl yürütülür. Bu fark, direniflin her afla-
mas›na damgas›n› vurur. 

Kitle deste¤ini alamad›¤›, hatta burjuva propagan-
dadan etkilenen kitlenin tepkisini ald›¤› için yenilgiye
u¤rayan grev say›s› az de¤ildir. ‘90’l› y›llar›n bafl›nda
yaflanan ‹stanbul Büyükflehir Belediye iflçilerinin gre-
vi, hala ak›llarda olan en çarp›c› grevlerden biridir.
Grevden dolay› k›sa zamanda yükselen çöp da¤lar›-
n›n yaratt›¤› rahats›zl›k, devletin “çöpçüler profesör-
den daha fazla maafl istiyor” demagojisinin kitleler
üzerinde etkili olmas› birleflince, grev çok h›zl› bir bi-

çimde yenilgiye u¤ram›flt›. Tersten, ’91 y›l›nda
yaflanan Zonguldak iflçilerinin Ankara yürüyü-
flü, yine ayn› y›llardaki ‹stanbul Paflabahçe
Cam Fabrikas› direniflinin kazanmas›nda en
önemli unsur, direnifle genifl kitlelerin deste¤ini
alabilmesiydi. 

Ancak Telekom iflçisinin grevinde kitle des-
te¤i iyi bir biçimde örgütlenemedi, kitlelerin ak-
tif deste¤i al›namad›. Direniflin 30’lu, 40’l› gün-
lerine gelindi¤inde bile, daha hala somut güçlü

bir kitle çal›flmas› yap›lma-
m›flt›. Sendikac›lar, konufl-
malar›nda net bir eylem
takvimini de¤il, yapmay›
düflündüklerini anlatmaya

devam ediyorlard›. Telekom
iflçisinin kitleden kopmas›n›n
en önemli nedeni buydu. 

Direnifle destek ise, dev-
rimci-demokrat kurumlar›n,
ayd›n ve sanatç›lar›n s›n›rl›
grev ziyaretleri ve eylemleri-
nin ötesine geçemedi. El-
bette ki, bu da yeterli ol-
mad›. 

Sendikal önderlik zay›fl›¤›

Asl›nda direnifl içinde yeterince örgütlenemeyen
tek fley kitle deste¤i de¤ildi. Bundan daha önemlisi,
iflçilerin direnifli de yeterince iyi bir biçimde örgütlene-
medi. Telekom içinde devrimci çal›flman›n s›n›rl› ol-
mas› ve sendikal önderli¤in çok zay›f bir performans
göstermesi, grevin zay›f karn›n› oluflturdu. ‹flçilerin
grev öncesinde iyi bir haz›rl›kla donat›lmas›ndan, grev
s›ras›nda her türden demagojiye karfl› bilinçlendirilme-
sine, devletin çeflitli sald›r›s›na karfl› sa¤lamlaflt›r›lma-
s›na, grevin aflamalar›na iliflkin e¤itilmesinden, grev
faaliyetinin farkl› cephelerinin örgütlenmesine kadar,
hemen her cephede boflluklar, kendini direnifl boyun-
ca gösterdi. 

‹flçiler direnifle bafllarken coflkulu ve kararl›yd›.
Ancak kazanabilmek için bu bafllang›ç coflkusunun ve
kararl›l›¤›n›n ötesinde, güçlü bir örgütlü durufla ihti-
yaçlar› vard›. Sendika ise bunu baflarabilecek kapasi-
tede de¤ildi. 

Sendika, öncelikle greve bafllar bafllamaz h›zl› bir
biçimde sistemin çökece¤i ve kolay bir zafer kazan›la-
ca¤› beklentisini yaratmakla hata etti. Erken ve kolay
zafer beklentisine girildi¤inde, zaman›n uzamas› mo-
rallerin k›r›lmas›na neden olur ve direnifli içten çöker-
tir. ‹kincisi, sendika grevin iç örgütlülüklerini yaratma-
da zay›f kald›. Grev komitelerinin oluflturulmas›, iflçiler
aras›nda iflbölümü ve görev da¤›l›m› gibi fleyler, ya
hiç yap›lmad›, ya da kimi yerlerde, oradaki iflçilerin ini-
siyatifiyle yap›ld›, bu da son derece yeretsiz kald›.
Üçüncüsü, iflçilerin greve aktif kat›lmas›n›n araçlar›
yarat›lmad›. Grev yeri genel olarak grev gözcülerine
terkedildi, çok s›n›rl› olarak ve yerel inisiyatiflerle grev
çad›r› kuruldu. ‹flçiler genel olarak grev nöbetini bitir-
diklerinde evlerine döndüler, hareketsiz kald›lar. Dör-
düncüsü, grevin çeflitli aflamalar›na, greve neden olan
anlaflmazl›¤a ve devletin sald›r›lar›na iliflkin olarak ifl-
çilerin haz›rl›kl› hale getirilmesi, bilinçlendirilmesi ama-
c›yla e¤itim seminerleri, toplant›lar düzenlenmesi vb
yap›lmad›. ‹flçiler direnifle ‘karadüzen’ dalm›fl oldular,
genel geçer söylemlerle direnifli yürütmeye çal›flt›lar. 

Oysa grev bir okuldur. ‹flçilerin her cepheden e¤iti-
lerek s›n›f mücadelesi içinde deneyim biriktirdikleri,
yar›nki büyük çarp›flmalara haz›rland›klar›, s›n›fsal uz-

laflmazl›¤› en çarp›c› haliyle kavrad›klar›, her cephe-
den savafla haz›rl›k düzeylerini s›nad›klar› bir okul. Ve
sendika, iflçi s›n›f›n›n kitle örgütü olarak bu okulda ifl-
çilere önderlik etmekle, onun e¤itimini gerçeklefltir-
mekle, prati¤ini örgütlemekle yükümlüdür. 

Telekom iflçisi, bu okuldan ve bu önderlikten yok-
sun b›rak›ld›, adeta örgütlülük içinde örgütsüzlük ya-
flad›. 26 bin iflçiden oluflan bu dev ordu, evinde bekle-
yen, kahvede pinekleyen, grev nöbeti d›fl›nda direni-
flin gücünü ve motivasyonunu hissetmeyen tekil in-
sanlara dönüfltürüldü. Bu kadar büyük bir boflluk var-
ken, salt coflku ve kazanmaya dair kuru ajitasyonla ifl-
çi direniflinin gidebilece¤i s›n›r belliydi, orada t›kand›. 

Burada direniflteki iflçilere yap›lan mali yard›m ko-
nusunda da birkaç fley söylemek gerekiyor. Türk-ifl,
Telekom iflçisinin maddi aç›dan s›k›nt› yaflamamas›
ve direnifli daha özgürce sürdürebilmesi için, kifli bafl›-
na bin YTL para yard›m› yapt›. Keza pekçok sendika,
Telekom iflçisine verilmek üzere her üyesinden 5 YTL
ba¤›fl istedi. 

Direniflteki iflçilere maddi yard›m yap›lmas› olduk-
ça önemli bir konudur. Özellikle uzun süreli direnifller,
iflçinin ailesinin açl›k çekmemesi, direniflin sürdürüle-
bilmesinde önemli bir etkendir. Pekçok direnifl, para-
s›zl›k çeken insanlar›n kendilerine baflka ifl aramaya
bafllamas› ve direnifl yerini terketmesinden dolay› ye-
nilgiye u¤ram›flt›r. Bu nedenle direniflteki iflçiye maddi
yard›m yap›lmal›d›r, bu öncelikle de sendikan›n göre-
vidir. Y›llar y›l› iflçilerden kesilen aidatlar, sendika
a¤alar›n› doyurmak için de¤il, direnifl dönemlerinde
destek olmak için biriktirilmektedir. 

Ancak direniflteki iflçilerle dayan›flman›n tek, hatta
en önemli biçimi maddi yard›mda bulunmak de¤ildir. 

Direnifl çok uzun sürebilir. Türk-ifl bu uzun süre
boyunca iflçiler maafl al›yormufl gibi onlara para öde-
yebilir, bütün sendikalar da ayda 5, ya da daha fazla
ba¤›fl kampanyas› yürütebilirlerler. Ancak direniflin en
büyük ihtiyac› maddi de¤il, fiili destektir. Türk-ifl’in, di-
renifle verece¤i en büyük destek, tüm iflyerlerinde bir
saat ifl b›rakmak, ya da bir gün ifl yavafllatmak, ya da
Telekom iflçilerinin hakl›l›¤›n› ve deste¤e ihtiyac›n›n
oldu¤unu belirten bir bildiri okumak vb.dir. Türk-ifl’e
ba¤l› tüm iflyerlerinde merkezi olarak yap›labilecek k›-
sa süreli bir ifl yavafllatma eylemi bile, direniflin kade-
rini de¤ifltirebilecek bir etki yarat›r. Ya da yine Türk-
ifl’in üstüste gerçeklefltirece¤i kitlesel grev ziyaretleri,
direnifl aç›s›ndan maddi destekten çok daha etkili ola-
cakt›r. Ancak iflbirlikçi sendika a¤alar›, bu tür bir hare-
ketlenmeden ›srarla kaç›nm›fllard›r. 

* * *

Grevin sonuçland›¤›na dair haberlerde, grevin
önemine iliflkin de kimi belirlemeler yap›l›yor. Son 40
y›l›n en etkili grevi oldu¤u, grevde geçen iflgününün
son 30 y›lda yap›lan grevlerden fazla oldu¤u söyleni-
yor. Bunlar önemli tespitler. Ancak Telekom iflçisi, is-
tatistiksel rekorlardan çok daha fazlas›n› yapabilecek
güce sahipti. Ücret için de¤il, sendikal haklar ve es-
nek çal›flmaya karfl› bir grev yap›l›yor olmas›, onun
önemini her türlü istatistiki veriden daha büyük hale
getiriyordu. Ve kazanmas› gerçekten de ülkemizdeki
s›n›f hareketinin rotas›n› de¤ifltirebilecek bir rol oyna-
yacakt›. 

Telekom iflçisinin coflkusu ve kazanma iste¤i var-
d›. Ancak örgütlüyken örgütsüzlük yaflad›, sald›r›lara
haz›rl›ks›z yakaland›. Sendika a¤alar› greve do¤ru bi-
çimde önderlik etmediler. 

Grevin gerçek anlamda kazan›mla bitmesi, ger-
çekten s›n›f›n ç›karlar›n› gözetecek bir önderlikle
mümkün olacakt›r. 
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‹srail ile Filistin aras›nda 7 y›ld›r kesilmifl olan “ba-
r›fl” görüflmelerine yeniden bafllamak üzere
ABD’nin Annapolis kentinde, 27 Ekim tarihinde ‘Or-
tado¤u Konferans›’ ad› verilen bir toplant› düzenlen-
di. ABD’nin haz›rlad›¤› toplant›, somut bir nokta be-
lirlemeden da¤›ld›. Al›nan tek karar, iki ülkenin “yol
haritas›” çerçevesinde, bar›fl görüflmelerine yeniden
bafllamas› oldu. 

Karar alma gücü olmayan liderler

Zirveden bir sonuç al›namayaca¤› daha bafltan
belliydi asl›nda. Ancak yine de ABD böyle bir top-
lant›y› düzenlemekte ›srar etmiflti. Yap›lan ön gö-
rüflmelerde bir sonuç ç›kmam›flt›. Zaten bir tarafta
Filistin’deki parçal› yönetimin lideri ilan edilen Mah-
mut Abbas, di¤er tarafta ülkesinde adli soruflturma
ve siyasi bask› alt›nda bulunan ve paramparça bir

koalisyon
hükümetinin
lideri olan
Olmert, ba¤-
lay›c› bir an-
laflma imza-
layacak si-
yasi güçten
yoksundular.
Zirvenin
bafllad›¤›
gün, ‹srail
ve Filistin’de
yaflanan
protesto ey-
lemleri de,
bu zirvede
konuflulacak
konular›n,

en baflta ülke halklar› taraf›ndan onaylanmad›¤›n›
gösteriyordu. 

Hamas’›n kontrolündeki Gazze’de yüzbinden faz-
la kiflinin kat›ld›¤› gösteride, zirveye kat›lan Filistin
Devlet Baflkan› Mahmut Abbas hainlikle suçland› ve
‹srail ile herhangi bir anlaflmaya varma hakk›n›n ol-
mad›¤› söylendi. Abbas’›n denetimindeki Bat› fieri-
a’da da zirve protesto edildi. Bu protestoya polis
sald›rd›. Lübnan’da ise, 70 bin Filistinli mültecinin
bulundu¤u Ayn el Hilve kamp›nda zirve karfl›t› ey-
lemler düzenlendi. Kudüs’te de, ‹srailliler zirveyi
protesto ettiler. A¤lama Duvar›’n›n önünde toplanan
15 bin kifli, Olmert’in zirveye kat›lmas›na karfl› ol-
duklar›n› belirttiler. ‹srail’deki, iflgal edilmifl toprak-
lardan ç›kmak istemeyen, Arap düflman› kesimler,
Olmert’in bu yöndeki giriflimlerine tepkilerini ortaya
koydular. 

‹ran’›n gölgesi

Toplant›ya; Suudi Arabistan, M›s›r ve Ürdün gibi
neredeyse tamam› ‹srail ile diplomatik iliflkide bu-
lunmayan Arap devletleri de içinde olmak üzere
Arap Birli¤i, 40’tan fazla ülke ve ‹MF, DB gibi birçok
emperyalist kurum ça¤r›lm›flt›. Ancak Filistin üzerin-
de kilit bir rol oynamakta olan ‹ran zirveye ça¤r›lma-
m›flt›. 

Oysa ‹ran, bugün Ortado¤u’ya iliflkin olarak gün-
deme gelen her konuda önemli bir söz sahibi.
ABD’nin 2003’te bafllatt›¤› Irak iflgali, Ortado¤u’nun
dengelerini ‹ran lehine de¤ifltirdi. ‹ran’› hedefe ça-
kan ABD, ‹ran’›n güç kazanmas›na, bölgede en et-
kili güç haline gelmesine neden oldu. En baflta
Irak’ta bafllayan direnifl ve fiii örgütlerin ‹ran’la ya-
k›nlaflmas›, ‹ran’›n etki alan›n› art›ran bir rol oynad›.
fiii direniflçiler üzerinden ‹ran, Irak’la ilgili olarak söz
sahibi haline geldi. 

Arkas›ndan 2006 y›l› Temmuz ay›nda ‹srail’in
Lübnan’› iflgal etmesi, ‹ran’›n daha da güçlenme-
siyle sonuçland›. Lübnan hükümeti ‹srail’e karfl›
hiçbir direnifl göstermez, Lübnan ordusu ortadan
kaybolurken, Lübnan Hizbullah’› ‹srail’e karfl› bü-
yük bir direnifl gerçeklefltirdi ve ‹srail’i yenilgiye
u¤ratt›. Arkas›ndan, ‹srail geri çekilmek zorunda
kald›ktan sonra, savafl bölgelerinin yeniden infla-
s› yine Hizbullah’›n önderli¤inde yap›ld›. ‹srail’e
karfl› savafl› yürüten ve kazanan Hizbullah’›n ar-
kas›ndaki güç ‹ran’d›.  

‹ran, Ortado¤u’nun en önemli sorunu olan Fi-
listin konusunda da her geçen gün etkisini biraz
daha art›rd›. Kas›m 2004’te Arafat’›n ölümünün
arkas›ndan Filistin’in parçalanmas› süreci baflla-
d›. Bu parçalanmada, ‹ran Hamas’›n arkas›nda
yer ald›. Sonuçta ‹ran, bugün Ortado¤u’da ‹sra-
il’e karfl› savafl yürüten Hizbullah, Gazze’nin
kontrolünü elinde tutan Hamas ve ‹slami Cihad
gibi örgütlerin, Irak’ta ABD’ye karfl› direnifli sür-
dürmekte olan fiii direniflçilerin üzerinde etkil. 

Ortado¤u’da yükselen bu ‹ran etkisi, ABD’nin
korkulu rüyas›. ABD, ‹ran’› güçten düflürmeye ça-
l›flt›kça, att›¤› her ad›m ‹ran’› biraz daha güçlendiri-
yor. Bir sonuç al›namayaca¤› bilinmekle birlikte
böyle bir toplant›n›n düzenlenmesinin arkas›nda
da, ABD’nin ‹ran’a karfl› tutumu bulunuyor. ABD,
Ortado¤u’da ‹ran etkisinden rahats›z olan Sünni ül-
keleri biraraya toplay›p (hatta Suriye’yi de ‹ran’dan
koparmak ve yan›na çekmek için toplant›ya ça¤›r›-
yor) Filistin üzerinden ‹ran’a karfl› bir blok olufltur-
may› hedefliyor. Toplant›yla Gazze’yi kontrol alt›n-
da tutan Hamas’› (ve arkas›ndaki ‹ran’›) yok sayd›-
¤›n›, bütün Filistin’in meflru devlet baflkan› olarak
Mahmut Abbas’› tan›d›¤›n› bir kere daha ilan etmifl
oluyor. 

Filistin’de hegemonya savafl›

Filistin halk› art›k sadece ‹srail’in sald›r›lar›ndan
de¤il, El Fetih ile Hamas aras›ndaki çat›flman›n da
ac› sonuçlar›n› yafl›yor. 2007 boyunca, özellikle
Gazze’de iki örgüt aras›nda yaflanan çat›flmalarda
çok say›da insan öldü. Süreç, Arafat’›n ölümünün
ard›ndan bafllayan ayr›flman›n geldi¤i noktay› gös-
teriyor. Önce Hamas’›n seçimlerden birinci parti
ç›kmas› ABD’nin büyük tepkisini ald›. Hamas hükü-
meti döneminde ABD Filistin’i cezaland›rmak için
pekçok ad›m att›. En baflta, Filistin’e verilmesi ge-
reken paray› engelledi ve Filistinli memurlar›n ma-
afl alamamas›na, halk›n daha da yoksullaflmas›na
neden oldu. Bunun yan›nda uluslararas› platform-
larda Filistin’in Hamas taraf›ndan temsil edilmesini
engellemeye çal›flt›. Böylece Hamas’›n güç kaybet-
mesi için u¤raflt›. 

Ancak ABD’nin bu çabalar›, iki örgüt aras›ndaki
ayr›flmay›, kitleye de yaymaktan baflka bir ifle yara-
mad›. Hamas daha da güçlendi, Gazze’deki etkisini
art›rd›. Eylül 2007’de, Gazze ile Bat› fieria kesin
olarak ikiye ayr›ld›, Hamas Gazze’de El Fetih Bat›
fieria’da kendi yönetimlerini kurdular. 

ABD, Gazze’de kurulan yönetimi tan›m›yor ve Fi-
listin’in resmi temsilcisi olarak Bat› fieria’daki El
Fetih yönetimini öne ç›kar›yor. Ancak Filistin halk›,
kendi seçimini kendisi yap›yor. ABD’ye ve ‹srail’e
karfl› savafl› daha kararl› bir zeminde sürdüren Ha-
mas’›n güç ve etkinli¤i her geçen gün art›yor. Di¤er
taraftan, Ortado¤u’da ‹ran’›n gücünün artmas› da
Hamas’› güçlendiren bir etki yarat›yor. Ortado-
¤u’daki fiii hareketleri kendi himayesine alarak
güçlendiren ‹ran, Filistin halk›n›n ‹srail’le olan sava-
fl›n› da kendi sorunu olarak sahipleniyor ve daha
militan bir durufl içinde olan Hamas’› destekliyor.
Ortado¤u’daki Sünni Arap devletleri, güçlenen fiii
‹ran’a karfl› ABD’ye yak›nlaflt›kça, Filistin sorunun-
dan da giderek uzaklafl›yorlar. 

Bu tablo içinde, yap›lan bar›fl görüflmelerinin ve
toplanan konferanslar›n bir hükmünün olmad›¤› ve
bir ifle yaramayaca¤› da daha net ortaya ç›k›yor. 

Annapolis’te ABD gösterisi;

‹srail-Filistin sorununda çözümsüzlük

Filistin’in talepleri;

Bat› fieria ve Gazze fieridi’ni kapsayan ve bafl-
kenti Do¤u Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurul-
mas›, bu devletin uluslararas› toplum taraf›ndan ta-
n›nmas›. 

Nihai Bar›fl Anlaflmas›’n›n, Filistin Devleti’nin kesin
s›n›rlar›n› da kapsamas›. 

Kudüs’ün nihai statüsünün belirlenmesi.

‹srail’in kuruldu¤u 1948 y›l›ndan bu yana evlerin-
den edilen milyonlarca Filistinli mülteci’nin eve dö-
nüfl hakk›n›n verilmesi. 

‹srail ise, bölgede kendi s›n›rlar›n› daraltacak olan
bu talepleri kabul etmiyor. Uluslararas› yasayla belir-
lenmifl olmas›na ra¤men, halen 450 bin Yahudi yer-
leflimcinin yasad›fl› olarak bulundu¤u Filistin toprak-
lar›ndan vazgeçmiyor; böylece Filistin devletinin s›-
n›rlar›n› tan›mam›fl oluyor. Mültecilerin eve dönüflü-
ne karfl› ç›k›yor. Kudüs’ün statüsü ise, en zor bafll›k-
lardan birini oluflturuyor. 

38.Gün Gayrettepe Bafltemsilcisi
Yener Ünal ile röportaj:

Telekom grevi hangi sektörleri do¤rudan ve do-
layl› olarak etkiliyor?

Bankac›l›k sektörü, hastaneler, Banka ATM’leri,
trafik ve sinyalizasyon, konsolosluklar, internet, aske-
ri hizmetlerin bir k›sm›n›, itfaiye ve yang›n sektörü,
borsa, televizyon kanallar›, GSM operatörleri….

Grev gözcülü¤ü statüsünü anlat›r m›s›n›z? 
Grev gözcüsü, grev süreci boyunca, iflyerleri tem-

silcilikleri önünde bekleyen görevli iflçi arkadafllar›-
m›zdan oluflur. Azami 4 iflçi olmak zorunlulu¤u var,
bu bir de olabilir iki de. Geceleri de ayn› statü geçer-
li. Birinci amaç, grevdeyken yerimize ifl yapt›r›lmas›n›
engellemek, tespit etmek ve müdahalede bulunmak-
t›r. Yani grevin güvenli¤i için tafleronlara müdahale-
de bulunuyoruz. 

Grev komiteniz var m›? 
Gayrettepe olarak bizim grev komitemiz var. Koor-

dinasyonu ve iflleyiflimizi grev komitemiz sa¤l›yor.
Al›nan bütün kararlarda iflçi arkadafllarla tart›fl›yoruz.
100-200 kiflilik toplant›lar yap›yoruz ve her yeni süre-
ci de¤erlendirip, ona göre birlikte kararlar al›yoruz.
Sonra görev da¤›l›m›n› yap›yoruz. ‹flçi arkadafllar bi-
rimleri dolafl›yor, sokaklarda gezip, grev k›r›c›lara
müdahale ediyor. En az›ndan kendi ad›m›za biz
Gayrettepe’de bunu hayata geçirdik. 

Grevin uzun sürmesi ihtimalini nas›l de¤erlen-
diriyorsunuz? ‹flçiler buna haz›r m›? 

Haber-‹fl sendikas› olarak biz grev öncesi de konu-
fluyorduk zaten. Yani sadece grevle bafllayan bir sü-
reç de¤il bu bizim için. Elbette ki, baz› fleylerin kolay
olmayaca¤›n›n fark›nday›z. Bizler de bu sorumlulukla
hareket ediyoruz, iflçi arkadafllar›m›z›n motivasyonu-
nu düflürmemeye çal›fl›yoruz. 

Greve destek sa¤lamak için neler yap›yorsu-
nuz? Grevin daha coflkulu ve kararl› olmas› için
destek güçlerin örgütlenmesi de önemli.

Avukatlar, doktorlar, sanatç›larla görüflmelerimiz
oldu, oluyor. fiehrin merkezi yerlerinde stantlar aç›p,
el ilanlar› da¤›tmay›, insanlara grevi anlatmay› düflü-
nüyoruz. Genifl salon toplant›lar› düflünüyoruz. Grevi
anlatacak bas›nla iletiflim komitemiz var. Bas›n aç›k-
lamalar› ve eylemler yapmay› düflünüyoruz.  Önü-
müzdeki günlerde Ankara’da genifl kat›l›ml› bir bas›n
aç›klamas› da yap›lacak. 

Daha önce yaflanan grev deneyimleri var. SE-
KA en yak›n örnek. Bu grevleri incelediniz mi?

Biz Telekom iflçisi olarak bütün grevlere maddi-
manevi destekler verdik. Genifl kat›l›ml› ziyaretler
yapt›k. Çünkü, onlar›n kazan›m› bizim kazan›m›-
m›zd›. Biz en az›ndan bu bilinçle hareket ettik.
Çünkü neyin ne oldu¤unu bilen insanlar›z. Politika-
y›, gündemi takip edip arkadafllarla konufluyoruz, ge-
rekli deneyimlerimizi aktar›yoruz, tart›fl›yoruz. Zon-
guldak’a, Eskiflehir’e her türlü hak alma mücadelesi-
ne gittik ve içinde yer ald›k. S›n›f ve kitle sendikac›la-
r› olarak dayan›flmam›z› hayata geçirdik. Dedi¤im gi-
bi sadece bu süreç grev günüyle s›n›rl› de¤il, öncesi
ve sonras›yla sürecek bir ifl yapt›¤›m›z› düflünüyo-
ruz. 

Devletin yürüttü¤ü bir psikolojik savafl var iflçi-
lere karfl›. Kablolar kesiliyor, “maafllar› çok isti-
yorlar” diyorlar? Telekom iflçisinin çal›flma flart-
lar› nedir?

Ald›¤›m›z ücret 800-1000 YTL aras›nda. Yani gö-
rüldü¤ü gibi çok yüksek bir mebla¤ de¤il. ‹nsanlara
bizim çok yüksek maafl ald›¤›m›z› yay›yorlar evet
ama durum ortada. Kald› ki, devlet kendi aç›klamalar
yap›yor ve geçim standard›n› aç›kl›yorken, bizim is-
tedi¤imiz ücret çok da yüksek de¤il. Grevdeki as›l
anlaflmazl›k ücretten ziyade, sosyal ve idari
maddelerde. Esnek çal›flma dayat›yorlar. 120
maddenin 85’inde daha önce anlaflma sa¤land›.
Ama ifli belirleyen as›l maddelerde iflveren hak-
lar› gasp edici dayatmalarla geldi. Bu maddeler
de taviz verilebilecek maddeler de¤il. 

Grevde bir gün nas›l bafll›yor ve nas›l biti-
yor? Neler yap›yorsunuz?

Sabah 06.30’da kalk›l›yor, gecedeki grev göz-
cüleri arkadafllarla kahvalt› yap›yoruz. Günle il-
gili tart›fl›p, kararlar al›yoruz ve uygulamaya ko-
yuyoruz, Sokakta gezecek arkadafllar, çad›rda
kalacak arkadafllar belirleniyor. Günün belli sa-
atlerinde sloganlar at›l›yoruz, motivasyonumuzu
hep güçlü tutmaya çal›fl›yoruz. Halaylar çekiyo-
ruz, ziyarete gelen arkadafllarla konufluyoruz.
Gün içinde olan geliflmeleri an›nda arkadafllarla
de¤erlendirip kararlar veriyoruz. 

Önemli bir yap›m›z var. Neyi nas›l yapaca¤›-
m›z konusunda deneyimli, y›llard›r bu iflin bede-
lini ödeyen, ceremesini çeken arkadafllar›m›z
var. Her gün karfl›l›kl› tart›fl›yoruz. Çok uçuk fi-
kirlerden de¤iflik düflüncelere tart›flarak ortakla-
fl›yoruz. 

Tekrar psikolojik savafl boyutuna döner-
sek, kablolar›n kesilmesinden, vatan hainli¤i
ile suçlanman›za kadar uzat›lacak bir dizi
sald›r›. Buna karfl› ne yap›l›yor, ne yapmay›
düflünüyorsunuz?

Asl›nda kablolar›n kesilmesini geçtik biz. Bu ülke-
nin polisi var. Böyle  bir fley varsa, ispatlarlar, hukuki
ifllemleri yaparlar. Bizi grev k›r›c› iflçilerin yan›na dahi
yaklaflt›rm›yorlarken, nas›l kablolar› kesebiliyoruz biz
de merak ediyoruz. Vatan hainli¤i konusunda ise as›l
bu ülkenin de¤erlerini peflkefl çekenler vatan haini-
dir. Bizler üretiyoruz, onlar yiyorlar. 

Telekom önemli bir grev, kazan›mlar› tüm s›n›-
f›n kazan›mlar›, kay›plar› da tüm s›n›f›n kay›plar›
olabilecek nitelikte? Bunun sorumlulu¤unu anla-
t›r m›s›n›z? 

Bir s›n›fsal mücadelenin içinde oldu¤umuzu  biliyo-
ruz. Biz kazand›¤›m›zda herkesin kazanaca¤›n› bili-
yoruz. Sendikalar, s›n›f sendikac›l›¤›n›n önünü kesti-
¤i müddetçe kazan›m elde etmek zor. Söylediklerine
güvenen, güven uyand›ran bir hareketin çal›flmalar›
yürütmesi laz›m. Art›k eme¤in güçlü k›l›nd›¤›, emek
örgütlerinin, enternasyonal bir dayan›flmayla kaza-
n›mlar› elde edebilece¤i ortada.

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için
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Telekom röportajları
16 Ekim tarihinde bafllayan Telekom grevi, 45. gününde 29 Kas›m tarihinde dergimiz yay›na ha-
z›rlan›yorken bitirildi. Üstelik greve gidilmesine neden olan maddelerde bir anlaflma sa¤lanma-
dan... Grevin bitmifl olmas›na ra¤men, iflçilerin beklentisinin ne oldu¤unu bir kere daha hat›rlat-
mak ve daha grev sürdürülüyorken ortaya ç›kan eksiklikleri göstermek aç›s›ndan, grev s›ras›nda
yap›lm›fl röportajlar› yay›nl›yoruz. 

Telekom ‹flçisine Destek Büyüyor

17 Kas›m’da ‹stanbul Sendikalar› fiubeler Platformu Tele-
kom iflçilerine destek ziyaretinde bulundu. Telekom grevi-
nin 33. gününde Mecidiyeköy AKP ‹lçe binas› önünde top-
lanan çeflitli sendikalardan ve devrimci kurumlardan gelen
kitle, saat 12.30’da yolu trafi¤e keserek yürüyüfle geçti. Yü-
rüyüfl boyunca, “Telekom ‹flçisi Yaln›z De¤ildir”, “Tutukla-
nan ‹flçiler Serbest B›rak›ls›n”, “‹flçilerin Birli¤i Sermayeyi
Yenecek”, “Kurtulufl Yok Tek Bafl›na”, “Genel Grev Genel
Direnifl”, “Yaflas›n ‹flçilerin Birli¤i Halklar›n Kardeflli¤i”,
“Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni” sloganlar› at›ld›. 
Gayrettepe Telekom Baflmüdürlü¤ü binas›ndaki Telekom
iflçileriyle coflkulu bir buluflma gerçeklefltiren kitle, burada
da sloganlarla deste¤ini gösterdi. 
Haber-‹fl ‹stanbul fiube Baflkan› Levent Dokuyucu yapt›¤›
konuflmada “verilen her deste¤in kendilerine güç katt›¤›n›,
coflkular›n› artt›rd›¤›n›” vurgulad› ve “grevin 5. günde bite-
ce¤ini düflünenler, grevi ablukaya alanlar yan›ld›lar” dedi.
Levent Dokuyucu’nun ard›ndan fiubeler Platformu ad›na bir
bas›n metni okundu. Bas›n metninde “art›k Telekom iflçile-
rinin grevinin tüm iflçilerin ve emekçilerin grevi oldu¤u,
bunun bilinciyle hareket edilmesi gerekti¤i, grevin deste¤i-
nin daha da büyütülmesinin flart oldu¤u” belirtildi.
Bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan, KESK ad›na Songül Beydilli
bir konuflma yaparak iflçilere desteklerini iletti. 
‹lkay Akkaya’n›n söyledi¤i türkü ve marflla ziyaret sona
ererken, iflçilerin Telekom iflçilerine destek amac›yla bafllat-
t›klar› kampanyadan elde edilen gelir, Telekom iflçilerine
teslim edildi. 



13 Kas›m’dan bu yana
Fransa grev dalgas›yla sars›-
l›yor. Frans›z Cumhurbaflka-
n› Sarkozy seçimlerden he-
men sonra sosyal hak gasp›
paketini tan›tm›flt› ve alt› ay
içinde bu kapsaml› plan› uy-
gulayaca¤›n› aç›klam›flt›.
Frans›z iflçi ve emekçileri ise
“son söz bizimdir” diyerek
cevab› vermekte gecikmedi-
ler. Ve Avrupa Birli¤i’nde tüm
gözler Fransa’ya çevrildi. 

Sosyal hak gasplar›ndan en yo¤un etkilenen
tren yollar› ve kamu enerji sektöründe çal›flan iflçi-
ler, emeklilik yafllar›n›n yükseltilmesine karfl› 13
Kas›m’da greve gittiler. Ulafl›m felce u¤rad›, kara
yollar›nda 350 km uzunlu¤unda kuyruklar olufltu, ifl-
çi ve emekçiler bisikletlerle yola koyuldu. Özellikle
Paris metrosunda hayat durdu, h›zl› trenler çal›fl-
mad›. Greve kat›l›m oran›, istenilen düzeyde olma-
sa da bu kadar›yla bile grevin gücü görüldü. 

20 Kas›m Sal› günü ise, Fransa’da hayat durdu.
Fransa çap›nda 700 bin kifli mitinlere kat›ld›, sade-
ce Paris’te 70 bin kifli sokaktayd›. Ö¤renci sendika-
lar› Sal› günü 40 bin ö¤rencinin sokaklarda oldu¤u-
nu aç›klad›. Sal› günü 5.2 milyon memur soka¤a
ç›kt›. Ö¤retmenlerin yüzde 60’› grevdeydi. Hastane-
ler grevdeydi, posta da¤›t›lmad›, gazete da¤›t›mc›-
lar›n grevi gazeteleri durdurdu, havaalan› çal›flanla-
r› uçak seferlerini durdurdu, trenler çal›flmad›, h›z›l›
trenlerden ikisinde grev vard›, metrolar durdu, tren
yollar› çal›flanlar› trenleri kald›rmad›, 85 üniversite-
nin 50’sinde kap›lar kapand›, bal›kç›lar, Paris Ope-
ras› çal›flanlar›, göçmenler, herkes sokaktayd›.
Tren yolu çal›flanlar›n›n grevine memurlar›n bir
günlük grevi ve özellikle üniversite ö¤rencilerinin gi-
derek yükselen eylemleri eklenince, Fransa’da 12
y›l aradan sonra yine sokaklar inledi. 

Grevde kimse evinde kalmad›, her yer miting
alan›na dönüfltü. Hak gasplar› program›n›n kapsa-
m›nda olanlar, ona karfl› el ele verdi. Ö¤renciler,
yeni Yüksekö¤retim Yasas›’yla üniversitelerin ser-
mayeye daha fazla aç›ld›¤› için, ö¤retmenler ald›k-
lar› maaflla geçinemedikleri için, tren yollar› iflçileri
emeklilik haklar› için...

Fransa’da yaflanan grevler, sadece Sarkozy’nin
sald›r› paketinin geri püskürtülmesiyle s›n›rl› de¤il.
Bu grevlerde öne ç›kan varolan haklar› savunmak-
tan çok, olmayanlar için soka¤a dökülmek. Eylem-
lere kat›lan büyük bir ço¤unluk, ücretlerin düflüklü-
¤ü ve hayat pahal›l›¤›n› protesto etti. Sütün, sebze-
nin, ekme¤in fiyat› el yakar hale geldi Fransa’da.
Hayat pahal›l›¤› tüm a¤›rl›¤› ile gündeme oturmufl
durumda. Tüm eylemler de iflçi ve emekçilerin ya-
flam koflullar›n›n gittikçe kötüleflti¤i, her fleye zam
yap›ld›¤› ve art›k bunun bir son bulmas› gerekti¤i
üzerineydi. Frans›z kamuoyunun grevin bir haftad›r
getirdi¤i tüm zorlulara ra¤men greve verdi¤i yo¤un
destek, ancak böyle aç›klanabilir. Paris’te yap›lan
mitingde de “adil bir ücret için”, “Sarkozy, sosyal

olan ne varsa ona karfl›” en
çok tafl›nan döviz ve pan-
kartlard›. 

Grevlerde öne ç›kan di-
¤er bir önemli özellik, genç
sendikac›lar›n ve taban›n
greve sar›lmas›. Örne¤in
baz› makinistler sendikaya
ra¤men greve ç›kt›lar. Sen-
dikalarda taban, sendika
baflkanlar›n›n Sarkozy pa-
ketini geri almadan Çarflam-

ba günü hükümetle görüflmesini reddetti, Paris’te
mitingin bafl›na yerleflmeye çal›flan sosyal demok-
rat CFDT sendikas› Baflkan› François Chereque
“Hain Chereque” sloganlar›yla karfl›land› ve koru-
malar› ile birlikte mitingi terk etmek zorunda kald›.
‹flçiler h›zlar›n› alamay›p araban›n ard›ndan koflu-
yorlard›, sendika a¤as›n› ele geçirmek için. 

Grevin zay›f yan› ve Frans›z burjuvazisinin de
ana hedefi, sendikal örgütlülükteki zay›fl›k ve iç di-
diflmeler. Özellikle sol sendikalar›n iç tart›flma ve
kavgalardan dolay› çok üye kaybetti¤i art›k s›r de-
¤il. Frans›z burjuvazisi de ‹ngiltere’nin “demir”
Thatcher’ini örnek verip duruyor. Önce sendikal ör-
gütlülük yerle bir edilmeli, sonra sald›r›lar kolayca
hayata geçirilebilir. Yani Frans›z burjuvazisi, Fran-
s›z iflçisinin atar damar›n› kesmek istiyor. 

Bunu bilen iflçiler, sendikay› tabandan zorlama-
y› önlerine koymufl, bunu hayata geçirmeye çal›fl›-
yorlar CGT tabandan yo¤un bir elefltiri bombard›-
man› ve bas›nca tabi tutuluyor. Burjuva bas›n,
grevlerin yayg›nl›¤›n›n yan›nda gittikçe radikalleflti-
¤ini de yazmaktan geri duram›yor. Tren yollar›nda
grevci iflçilere destek vermek için yap›lan sabotaj-
lar, sadece bunun bafllang›ç sinyalini veriyor. 

Fransa’da bu grevde de yine grevi güçlendiren
önemli bir özellik; birleflik mücadelenin örülmesi, ta-
leplerin çak›flmas›, ortak eylem gücünün sergilen-
mesi. Önümüzdeki günlerde hakimler, avukatlar ve
adliye çal›flanlar› da adliye sisteminde yap›lan de¤i-
fliklikten 200 mahkemenin kapanmakla karfl› karfl›-
ya olmas›ndan dolay› soka¤a ç›kacak...

Hükümette olan UMP “sessizlerin eylemi” ad›
ald›nda greve karfl› olanlar› soka¤a ç›karmay› he-
defliyor. Dört milyon bildiri bas›lm›fl, partililere da¤›-
t›l›yor. Sarkozy, grevin alt›nda ezilece¤ini öngöre-
rek ‘68’de De Gaule’un kellesini kurtaran “sessizle-
rin eylemi” gibi binlerce partiliyi soka¤a ç›karmay›
hedefliyor. Fransa’da emekçiyi emekçiyle karfl› kar-
fl›ya getirme politikas›, geçmifl y›llarda da denen-
mifl ancak fiyaskoyla sonuçlanm›flt›. 

Sarkozy, “plan›mdan bir ad›m geri atmayaca-
¤›m, görüflmeyece¤iz” aç›lamas› yapt›. Ancak flu
ana kadar iflverenlere 500 milyona mal olan ve her
gün 50 milyon üzerine ekleyen greve ne kadar da-
yanabilece¤i soruluyor.

Bugün ise grevler sürüyor, bunun cevab›n› da
iflçi, emekçi ve ögrencilerin yakalad›¤› eylem birli¤i-
nin gücü verecektir.   

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için
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Frans›z iflçileri hayk›rd›:

EN GREVE!
Almanya’da tarihinin en
uzun tren yollar› grevi
devam ediyor

GDL sendikas›nda örgütlü makinistlerin grevi, gücünü
art›rarak devam ediyor. GDL mahkeme yasa¤›ndan dola-
y› yük trenleri ve uzun yol trenlerinde greve ç›kamad›¤›
için grev gittikçe uzuyordu. Makinistler de “biz yük tren-
lerini durdurdu¤umuz an, Alman Tren Yollar› bizimle
masaya oturur ancak” diyerek grevin zay›f noktas›na par-
mak bas›yorlard›. Son iki hafta GDL mahkeme karar›n›
de¤ifltirtti ve yük trenlerinde grevi bafllatt›. Patronlar ön-
ce önlem ald›klar›n›, TIR filolar› kiralad›klar›n, özel tren
yollar›n›n tafl›mac›l›¤› yapaca¤›n›, makinistlerin bir an-
dan önce “inatlar›ndan” vazgeçmelerini önerdi. Ancak
aral›klarla birkaç gün süren grevden sonra “bir ad›m dahi
atmay›z” diyen Alman Tren Yollar›, GDL’ye tekrar ma-
saya oturma ça¤r›s› yapt›. GDL de istedi¤i yüzde 31’lik
zam yerine yüzde 10’luk bir zam talep etti. Ama hiç vaz-
geçmeyece¤i talebin, makinistlerin ayr› T‹S yapma hakk›
oldu¤unu aç›klad›. 

Makinistlerin bir sorunu da, uzun süre yük trenlerini
durdurmas› oldu. Tren yollar› çal›flanlar›n›n daha önemli
sorunu, parçal› ve birbirine düflman kesilen sendikalar.
En çok üyeye sahip Transnet ve GDBA sendikalar›, ken-
di T‹S’lerini cüzi bir zamla imzalad›. Ancak flart olarak
“GDL grevle istedi¤ini al›rsa bize de bu flartlar uygula-
nacak” maddesini T‹S’e yerlefltirdi. 

Sendika a¤alar›n›n iflçiyi düflündü¤ü yok, onlar tüm
makinistlerin GDL’ye kayaca¤›ndan korkuyorlar. Sendi-
kalar aras› savafl öyle bir boyuta geldi ki, makinistlerin
talebine Alman Tren Yollar› de¤il, bu sendikalar “yüzde
10’luk zam çok fazla” diyebiliyorlar. 

Önümüzdeki günlerde GDL tekrar masaya oturacak.
En önemli kozu ise, kamuoyunda yüzde 60’›n üzerinde
ald›¤› destek ve moral. Üyelerinin ço¤unun Do¤u Al-
manya’dan olmas› ve en önemli deste¤ini de buradan al-
mas› grevi güçlendiriyor. 

Almanya PDD

Telefon görüflmeleri, ‹nternet
ba¤lant›lar› depolan›yor!

11 Eylül olaylar› ve Madrid’deki patlamalar›n ar-
d›ndan Avrupa Birli¤i ‹çiflleri Bakanlar› yapt›lar›
toplant›da, tüm telefon görüflmelerinin ve internet
ba¤lant›lar›n›n en az alt› ay depolanmas› için karar
alm›flt›. 2007 sonuna kadar da tüm AB üyesi ülke-
lerin bunu kendi yasama sürecinde onaylanmas›
flart› konmufltu. 

Almanya’da bu ay binlerce insan›n yasaya karfl›
soka¤a ç›kmas›na ra¤men, yasallaflt›. Böylece giz-
lilik tafl›yan avukat, doktor ve gazetecilerin konufl-
malar› da depolanacak ve kullan›labilecek. Burju-
vazi, bu yasalar› “teröre karfl› önlem” diye aç›klasa
da gerçe¤in toplumu gözetlemek, denetlemek ve
kontrol alt›na almak oldu¤u ortada. Buna en çarp›-
c› örnek, Berlin Eyalet Parlamentosu’nun 22 Ka-
s›m’da onaylad›¤› yeni Polis Yasas›. Bu yasa ile
polisler, tüm metro, otobüs ve tren garlar› kamera-
lar›n› do¤rudan izleyebilecek, miting ve eylem ön-
cesi buralara ek kamaralar takabilecek ve eyleme
gelenleri fifllemeye çal›flacak. 

AB üyesi devletlerin özgürlükleri gasp etme sal-
d›r›s›na karfl› soka¤a ç›k›lsa da sald›r›y› püskürte-
cek bir kitle kararl›l›¤› ve gücü henüz zay›f.

Almanya PDD

Grevi karfl›larken…

Telekom emekçilerinin grev karar› al-
mas›ndan sonra beni, belki de tüm emek-
çileri umutland›ran bir duygu sard›. Önce
Hava-ifl sonras›nda Haber-ifl. Ve serma-
yenin sald›r›lar› karfl›s›nda ’80 sonras› bu
derece büyük ve kapsaml› bir grev, ülke-
miz iflçi s›n›f› tarihinde ender rastlanan
bir durumdu. Bir söz vard›r; “grev emekçi-
ler için bir okuldur.“ diye. Bu sözün öne-
minden hareketle grevin seyrini izlemeye
bafllad›k. Ve bu grevde bizim de bir sözü-
müz olmal›yd›. Biz emekçiler için son de-
rece önemli olan bu greve deste¤imiz her
geçen gün artt› ve hala da deste¤imiz bü-
yüyerek art›yor. Ankara’da y›llarca bera-
ber mücadele etti¤imiz bu ifl kolunda gre-
vi izledim, onlar›n yan›nda bulundum. Git-
ti¤imiz ifl yerleri ziyaretlerinde grevin hakl›
ve onurlu mücadelesinin, ilk günkü ayn›
coflku ve umutla devam etmekte oldu¤u-
nu gördüm. ‹flçilerle konufltu¤umda, bu
sürece gelirken iflyerlerinin özellefltirilme-
si karfl›s›nda yanl›fl tutum ald›klar›n›, as-

l›nda geleceklerinin elle-
rinden al›nd›¤›n› yeni fark
ettiklerini, bu kapsaml›
sald›r›y› göremediklerini
söylediler. ‹çlerinden biri
“art›k uyanman›n vakti
gelmifltir!“ dedi, di¤eri “biz
üretimden gelen gücümü-
zü kullan›yoruz ve bu sa-
vafl› biz kazanaca¤›z,
çünkü biz örgütlüyüz” de-
di. Hakl› mücadelelerinin
gündemde yanl›fl yans›t›l-
d›¤›n›, halkla karfl› karfl›-
ya getirildiklerini, üzerle-
rinde psikolojik bask› uy-

gulanmaya çal›fl›ld›¤›n›, içlerinden birileri-
nin parayla sat›n al›narak grevin k›r›lma-
ya çal›fl›ld›¤›n› gözaltl›larla da y›prat›lma-
ya çal›fl›ld›klar›n› söylüyorlar. Ve ekliyor
iflçi Kanber abi, “bize ancak ve ancak
devrimciler sahip ç›kar.” 

Bu psikolojik ortamda, iflçiler örgütlülü-
¤ün verdi¤i güçle ayakta durmaya çal›fl›-
yor. Bu grev gerçek iflçi dostlar›n›n kim
oldu¤unu onlara ö¤retiyor. Biz de onlar›n
onurlu direnifline sahip ç›kmak için geçen
gün desteklerimizi, farkl› farkl› pratikleri-
mizle gösteriyoruz. Grevin oldu¤u Tele-
kom iflyerlerini ziyaret ediyoruz, iflçilerle
görüflüyoruz, sabah saatlerinde iflçilerin
topland›¤› yerlerde ve akflam ifl ç›k›fllar›n-
da “Grevimize sahip ç›kal›m“ bildirileri da-
¤›tarak onlara moral ve güç kat›yor, da-
yan›flma ruhunu örgütlüyoruz. Grev 40’l›
günlere dayand› ve geçiyor. ‹natla devam
etmekte. Bizim de sözümüz olmal›yd›.

“Telekom iflçisi yaln›z de¤ildir”
“Zafer direnen emekçinin olacak”
“Gücümüz örgütlülü¤ümüzdür”
“Yaflas›n iflçi s›n›f›n›n mücadelesi”

‹zmir fiirinyer’de 38. günde 
Telekom iflçileriyle röportaj:

Sizi greve getiren süreç neydi? 
Telekom iflçisi Recai: 26.500 kifliyi greve getiren as›l

neden Türktelekom patronlar›n›n sendikan›n varl›¤›n› biti-
rebilmek için bafllatt›klar› bir süreçtir. Sendikam›z›n tüm
geriliklerine ve eksiklerine ra¤men patronlar, sendikay›
kendileri için bir tehdit unsuru olarak görmektedir. Sendi-
kas›zlaflt›rmay› hayata geçirebilmek için, kapsam d›fl›
olan ya da sendikas›z çal›flanlara daha fazla ücret ver-
meyi bile göze al›yorlar; böylece sendikas›zlaflt›rmay›
teflvik ediyorlar. As›l amaçlar› sendikan›n yetki belgesini
düflürebilmektir. Oysa sendikas›zlaflmak ifl güvencesinin
tümden ortadan kalkmas›, esnek çal›flman›n yerlefltiril-
mesi ve bugüne kadar büyük bedeller ödeyerek kazand›-
¤›m›z hakk›m›z›n tamam›n› elimizden al›nmas› anlam›na
gelmektedir. Bu nedenle sendikal hakk›m›z korumak için
biz de tek silah›m›z olan grevi kullanmaya, bu sald›r›ya
grevle karfl› ç›kmaya karar verdik.

Kamuoyu oluflturabilmek için neler yap›yorsunuz?
Genel merkezin ç›kard›¤› ilan ve broflürler var, gerek

burada gerekse oturdu¤umuz mahallede da¤›tmaya çal›-
fl›yoruz. Oluflturdu¤umuz grev masas›nda nöbetlerimiz
bitse de eve gitmeyi tercih etmiyoruz; grev bafll›yal› 38.
gün oldu en çok 5 kere evde uyuyabilmiflimdir. Daha çok
burda kal›p hem grev k›r›c›lar›na karfl› haz›r duruyor,
hem de gelen insanlara grevin amac›n› anlatmaya çal›fl›-
yoruz. Fatura yat›rmak için ve oluflan ar›zalar›n gideril-
mesi için gelen insanlar›n genel bir ço¤unlu¤u bas›n›n et-
kisinde kalarak grevi tepkiyle karfl›l›yorlar. Onlara ancak
yüzyüze konufltu¤umuzda derdimizi anlatabiliyoruz. Bizi
greve sürükleyen nedenlere (sendikas›zlaflt›rmak,esnek
çal›flt›rma vb) iliflkin konufltu¤umuzda bize hak ve destek
veriyorlar.

Telekom grevinin medyadaki yans›mas›na iliflkin
neler söyleyeceksiniz?

Medya greve darbe vurabilmek için bizlerin aleyhinde
birçok haber yapt›. Bizleri hain ve sabotajc› olarak halka
göstermeye çal›fl›yorlar. Bana göre medya da iflverenle
ayn› kulvarda, grevi ezebilmek için ellerinden geleni ya-
p›yor. Ulusal tv bize iliflkin haber ve program yap›yor
ama bunlar›n samimi oldu¤unu düflünmüyorum. Ulusal tv
ve ba¤l› oldu¤u ‹flçi Partisi bana göre geçmifli karanl›k
olan bir parti; gerçekten bir iflçi bilinci olan biri bunlar›n
bizleri temsil edemeyece¤ini bilmesi gerekir. Yapt›¤›m›z
bir bas›n aç›klamas›na kat›ld›klar›nda ''Türk iflçisi hain
de¤ildir'' diye slogan att›lar. Bana göre dünyada hiçbir ifl-
çi hain de¤ildir ama bunlar iflçilere ›rkç›l›¤› ve milliyetçili¤i
afl›lamaya çal›fl›yorlar. Bunun d›fl›nda Buca Demokrasi
Platformu’ndan destek al›yoruz. Grevimizle birlikte unutu-
lan de¤erlerin tekrar hayata geçti¤ini görmek bizleri çok
daha fazla motive ediyor.

Grev k›r›c›lar›yla hiç karfl› karfl›ya geldiniz mi?
‹flyeri temsilcisi Aynur K›l›nç: Karfl›yaka saha dola-

b›m›z tinerciler taraf›ndan yak›ld›, 600 müflterimiz ma¤-
dur oldu. Biz grevde oldu¤umuz için patron 1. ve 2. tip
dedi¤imiz personele bu ifli yapt›rmak istedi. Biz de grev
gözcüleri ve çal›flanlar› olarak “bu bizim iflimiz, biz ana-
yasal hakk›m›z› kullan›p greve ç›kt›k, bu ifli bizlerin d›fl›n-
da kiflileri çal›flt›r›p yapt›ramazs›n›z” dedik. Ama iflveren
f›rsat›n› bulup 1.ve 2. tip personeli olay yerine polis koru-
mas›nda götürdü ve hasar› onarma teflebbüsünde bulun-
dular. Bizler grevdeki iflçi arkadafllar olarak bu ifli yapma-

lar›n›n yasak oldu¤unu ve grev k››r›c›l›¤›na girdi¤ini söy-
ledik. 2822 say›l› kanunun 39. ve 40. maddelerine göre
iflveren suç iflliyor ve grev hakk›m›z ihlal ediliyor. Bizler
iflverene bu ifli yapacaksa e¤er, savc›l›ktan bunun yasal
oldu¤unda dair belge getirmesini, savc› izin verdi¤i ko-
flulda bizlerin de çal›flanlar olarak buna izin verece¤imizi
söyledik. Aksi takdirde, iflverenin bu grev k›r›c›l›¤› yapt›r-
maya devam etti¤i sürece, her girifliminde bizleri etten
duvar olarak karfl›s›nda görece¤ini de ekledik. Bu süre
içinde say›m›z 200’e ulaflt›. ‹flveren hakl› oldu¤umuzu ve
yan›m›zda oldu¤unu sözle beyan ediyor ve böylece ka-
muoyunu kazanmaya çal›fl›yor, ama gerçekte, grevin ba-
flar›s›zl›¤a u¤ramas› için alttan alta her türlü ad›m› at›yor. 

Röportaj› yapt›¤›m›z s›rada Urla flubesinden gelen bir
telefonla herkesde bir hareketlenme oldu. ‹zmir’in ilçesi
Urla’da tafleronlar bir bankan›n data ba¤lant›lar›n› yapar-
ken ve santrali kurmaya çal›fl›rken grev gözcüleri taraf›n-
dan farkedilmifl ve müdahale edilmifl. ‹flyeri temsilcisi Ay-
nur K›l›nç  ve nöbeti bitmifl olmas›na ra¤men evine git-
meyip bekleyen grev gözcüsü arkadafllarla birlikte yola
koyuluyoruz. Urla’ya vard›¤›m›zda Karfl›yaka, Bornova
ve Bahçelievler’den de gelen gurupla say›m›z ço¤al›yor.
Öylesine güzel bir ortam ki bu. Kimse birbirini tan›m›yor,
ama grevin yaratt›¤› coflkuyla birlikte, herkes birbirine sa-
r›l›yor, tokalafl›yor ve h›zla kaynafl›yor. Grev k›r›c›lar›na
karfl› yükselen slo-
ganlar›n coflkusu,
onlar›n örgütlenmesi-
ni ve kenetlenmesini
de güçlendiriyor.
Grevin destekçisi
olarak orada bulu-
nan bizler de bir an-
da bunun bir parças›
haline geliyoruz.
Böyle bir sahneye
tan›k olmak gerçek-
ten güzel. Haber-ifl
flube baflkan› Kemal
‹nceo¤lu eylem yeri-
ne geldikten sonra
bas›n aç›klanmas› yap›l›yor. Aç›klamada grev k›r›c›lar› ve
tafleronlar teflhir ediliyor ve eylem bitiriliyor. Grev k›r›c›la-
r›na karfl› göz açt›rmama konusunda kararl›l›k sözlerini
tekrarlayarak vedalaflarak ‹zmir’e dönüyoruz. 

Grevci iflçilerle yapt›¤›m›z sohbette; grev k›r›c›lara na-
s›l yaklaflmak gerekti¤i konusunda iki ayr› görüfl ortaya
ç›k›yor. ‹flçilerin bir k›sm›, tafleronlarla konuflarak onlar›n
bu yapt›klar›n›n suç oldu¤unu, grev k›r›c›l›¤›n›n yanl›fl bir
tutum oldu¤unu anlatmak ve onlar› ikna etmek gerekti¤i-
ni söylüyorlar. Bir k›sm› ise, onlar›n zaten yapt›klar›n›n
bilincinde oldu¤unu, ikna etmeye çal›flmak yerine ceza-
land›rman›n daha etkili olaca¤›n›, bunun di¤er grev k›r›c›-
lar›na da örnek olufltumas› gerekti¤ini savunuyorlar. 

Grevin önemli zay›fl›klar›ndan biri iflyerlerinde bekle-
yen iflçilerin azl›¤›. Mesela Konak Telekom ‹zmir’in mer-
kezinde bir yerde olmas›na ra¤men ve di¤er flubelerden
çok daha büyükken, grev gözcülü¤ü olarak sadece iki ifl-
çi dönüflümlü nöbet tutuyorlar. Oysa hergün yüzlerce in-
san›n önünden geçti¤i Konak Telekom, devletin ve bas›-
n›n greve iliflkin bu kadar spekülasyon yürüttü¤ü bu sü-
reçte kamuoyunu bilgilendirmede önemli bir rol oynayabi-
lir. Grevi halka anlatmak için konuflmalar, bildiri da¤›t›m›
yap›lmas› gibi en basit yöntemler bile kullan›lm›yor. Sa-
dece grev ziyaretçilerinin gelmesi ve onlarla ilgilenmesi
bekleniyor. Bu da grevin gidiflat› yönüyle belirsiz bir hava
yarat›yor. 

Devrim ve sosyalizm için
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s›n›rl› de¤ildir. Maden-
cilikle u¤raflan tekellere
5 y›l vergi muafiyeti,
KDV indirimi, elektrik,
su ve sigorta primlerin-
de yüzde 50 indirim
sa¤lan›rken, ç›kar›lan
madenden al›nan dev-
let pay› yüzde 20’den
yüzde 2’ye düflürül-
müfltür.

2004 y›l›nda yap›lan bu de¤iflikliklerden sonra,
Bergama, Dersim ve Kazda¤›’nda alt›n madeni ça-
l›flmalar›, Artvin’de bak›r aramalar› yo¤unluk kazan-
d›, Toros Da¤lar› tafl ocaklar› ile delik deflik edilme-
ye baflland›. Emperyalistler ve iflbirlikçileri, önce bu
talan›n yasal zeminini haz›rlad›klar› için, yap›lan bü-
tün yasal baflvurular ve yarg› süreçleri talanc›lar›n
lehine sonuçlan›yor. Çünkü Enerji Bakan› Hilmi Gü-
ler’in de dedi¤i gibi, “yap›lanlarda mevcut yasalara
ayk›r› bir durum” bulunmuyor. 

Alt›n madenleri Kazda¤›’n›n 
yaflam suyunu kurutacak
Maden ‹flleri Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan, arala-

r›nda ‹ngiliz ve Kanadal› tekellerin de bulundu¤u 11
madenci tekele, Kazda¤›’n›n 400 bin dekar›nda yani
yüzde 40’›nda alt›n arama izni verdi. Bu tekeller,
Bayramiç-Çan hatt› üzerinde, Muratlar, Kuflçay›r,
Zeytinli, Kar›ncal›, Hac›bekirler, Sö¤ütalan, Bardak-
ç›lar, Halila¤a gibi 37 bölgede, 500’ü aflk›n sondaj
çal›flmas› yapt›. Sondajlar hemen hemen tamamla-
narak, iflletme izni al›nma aflamas›na gelindi. 

Daha sondaj çal›flmalar›nda bile çevre katliam›
bafllad›. Sondaj yeri ve yol için a¤açlar kesildi. Son-
daj çal›flmalar› flimdiden sular› buland›rd›. Bütün
bunlar, madenler iflletmeye aç›ld›ktan sonra yap›la-
cak do¤a katliam›n›n habercileridir. 

Madende alt›n aramak, samanl›kta i¤ne aramak-
tan kat kat zordur. Alt›n, do¤ada, kömür gibi bir da-
mar halinde bulunmuyor. Kayalar›n ve topra¤›n için-
de erimifl halde bulunuyor. ‹çinde alt›n erimifl topra¤›
d›flar›dan bakmakla tan›mak da mümkün de¤il. Kaz-
da¤›’n›n her taraf› delik deflik edilerek önce toprak
d›flar› ç›kart›lacak, sonra dinamitlerle patlat›l›p un
haline getirilecek. Bu un, suyla ve siyanürle y›kana-
rak alt›n elde edilecek. Bu y›kama ifllemleri için her
madenin günlük su ihtiyac› 7 bin tondur. Bu 35 mil-
yonluk Bayramiç’in günlük su ihtiyac›n›n kat kat üze-
rindedir. Yani, alt›n madenleri suyu kirletmekle kal-
mayacak, Kazda¤›’n›n zengin p›narlar›n› da kuruta-
cak. 

Siyanür, dünyan›n en zehirli kimyasal maddele-
rinden biridir. Bir çay kafl›¤› kadar miktar› bile onlar-
ca insan› öldürmeye yetmektedir. Kazda¤›’nda alt›n
ç›kart›l›rsa, bir trilyon tondan fazla topra¤›n ifllenece-
¤i, 400 bin ton siyanür kullan›laca¤›, bu siyanürün
300 bin tonunun suyu ve topra¤› zehirleyece¤i, 100
bin tonunun ise buharlaflma yoluyla havaya kar›fl›p
havay› zehirleyece¤i öngörülmektedir. Yine alt›n ma-
deni çal›flmalar› s›ras›nda 2 milyon 580 bin dönüm
orman›n, 10 milyon zeytin a¤ac›n›n etkilenece¤i tah-
min ediliyor. Siyanür, sadece kendisi zehirlemiyor.
Do¤ada uyur halde bulunan kanserojen ve zehirli
maddeler olan c›va ve arseni¤in aktif hale geçmesi-
ne sebep oluyor. 

Bu do¤a tahribat›n›n sonucunda, bölgede yafla-
yan köylülerin göç etmek zorunda kalaca¤›, bu fela-
ketten 20 bin zeytin üreticisi, 80 bin zeytin iflçisi ile
30 bin ailenin etkilenece¤i tahmin ediliyor.

Bunca do¤a katliam›na yol açan bir alt›n made-
ninin ömrü kaç y›l dersiniz? Sadece 10 y›l. Bütün bu
tahribatlardan sonra, emperyalist tekeller, geride,
zehirlenmifl hava, su ve toprak ile zehir çukurlar› b›-
rakarak çekip gidecekler. On y›ll›k bir aç gözlülü¤ün

etkisi yüzy›llar boyunca sürecek. 
Bir de maden lobilerinin, bu ma-

denlerden ülkenin zengin olaca¤› id-
dialar›na bakal›m. Tekeller, ç›kartt›k-
lar› her 1 gram alt›n›n ancak 20 mili
gram›n›, yani, yüzde 2’sini devlete
verecekler. Bu komik oran, sigorta
primi ve vergi muafiyetlerini bile kar-
fl›lamaya yetmez. 

“Ölüler alt›n takar m›?”
Kazda¤› yöresinde yaflayan köylüler, yaflam

kaynaklar› olan Kazda¤›’n›n ölümüyle kendilerinin
de ölece¤inin bilinciyle mücadeleye at›ld›lar. Çanak-
kale ilçe ve köyleri bu mücadelenin önünü çekiyor-
lar. ‹lçe ve belde belediye meclisleri de pefl pefle,
madenci tekellere iflletme ruhsat› vermeme ve böl-
geden uzaklaflt›rma kararlar› ald›lar. Köylülerden ve
yerel yönetimlerden gelen tepki ve bask›lar sonucu
CHP konuyu Meclis’e tafl›d› ve araflt›rma komisyonu
kurulmas›n› gündeme getirdi. 

Köylüleri yat›flt›rmak için Çanakkale’ye giden
Enerji Bakan› Hilmi Güler, eylemlerle ve "Kaz Da¤la-
r› a¤lar Hilmi Güler" pankart›yla karfl›land›. Hilmi Gü-
ler’in alt›n ve zenginlik hayalleriyle köylülerin gözünü
boyama giriflimi de bofla ç›kt›. Köylüler, ölüm getiren
alt›n› istemediklerini hayk›rd›lar bakan›n yüzüne.
“Ölüler alt›n takar m›” diye sordular.

Kazda¤›’n›n tahrip edilmesine karfl› bafllat›lan
eylemler, di¤er bölgelerdeki eylemleri de yeniden
canland›rd›. Yeni termik santrallerin yap›m›na karfl›
mücadele eden Yata¤anl›lar›n, siyanürle alt›n ara-
maya karfl› y›llarca mücadele eden Bergama köylü-
lerinin, yine alt›n madencilerine karfl› mücadele
eden Dersimlilerin, tafl ocaklar›yla Toroslar›n delik-
deflik edilmesine karfl› mücadele edenlerin ve bak›r
madencilerinin do¤a tahribat›na karfl› Artvinlilerin
mücadeleleri yeniden canland›. Yer yer dayan›flma
eylemleri ve mücadelenin birlefltirildi¤i anlar da ya-
fland›. 

Tekellerin nükleer santrallerle, plans›z yap›lan
barajlarla, madenlerle, zehirli varillerle do¤ay› tahrip
etmeleri h›z kazan›rken, buna karfl› mücadeleler de
yayg›nlafl›yor. Yer yer eflgüdümlü eylemler yap›l›yor.
Bergamal› ve Manisal› köylülerin yapt›¤› gibi, sorun
yaflanan yerlere gidilip destek sunuldu¤u da oluyor.
Mücadele baz› durumlarda ‹stanbul ve Ankara gibi
metropollere tafl›n›yor. Bütün bu olumluluklara kar-
fl›n, tekellerin h›z kazanan do¤a tahribat› ve talan›
karfl›s›nda güçlü, kitlesel ve yayg›n bir mücadele
örülebilmifl de¤ildir. Bunun en önemli nedeni ise, iflçi
s›n›f›n›n bu sorunu kendi gelecek sorunu olarak iç-
sellefltirip sahiplenmesinde ve mücadele alan›nda
yerini almas›ndaki eksikliktir. Oysa ülkenin bütün do-
¤as›, iflçi ve emekçilerin ve onlar›n çocuklar›n›n ge-
lece¤idir talan edilen. Emperyalist tekellerin do¤a
katliam›, iflçi ve emekçilerin ve onlar›n örgütlerinin
gündemine bütün a¤›rl›¤› ile girmelidir. Hatta bu alan
emperyalizme karfl› verilen mücadelenin önemli bir
muharebe alan› haline getirilmelidir. Kazda¤›, F›rt›na
deresi, Munzur Vadisi, Toroslar, nehirler ve denizler
ancak bu yolla kurtar›labilir. 

Mücadele, as›l olarak sorunu bire bir yaflayan
yerel güçlerden öteye geçemiyor. Tehlikeyle karfl›
karfl›ya kalan bölgenin yerel sorunu olarak kal›yor.
Bazen metropollere, merkezi mitinglere tafl›n›yor.
Ancak, iflçi ve emekçilerin, kendi sorunlar› olarak
sahiplenmesi, di¤er gündemlerinin yan›nda yer edi-
nebilmesi henüz baflar›lm›fl de¤il. Oysa tekellerin ül-
kenin dört bir yan›n› talan etmek için sald›rd›¤› bir
dönemde, birleflik mücadeleyi örmenin zemini güç-
lenmektedir. Dolay›s›yla sorunu, kitlelerden kopuk
çevrecilerin sembolik ç›k›fllar›ndan ve do¤rudan mu-
hatap olanlarla s›n›rl› kalmas›ndan kurtarmak gere-
kiyor. 

“Bol p›narl› vahfli hayvanlar anas› ‹da”
Kazda¤›’n›n mitolojide önemli bir yeri vard›r. Kazda¤›’n›n bili-

nen tarihi Milattan Önce 2000 y›llar›na kadar uzan›r. 
Homeros, ‹da Da¤›’ndan, ‹lyada adl› destan›nda, “bol p›narl›
vahfli hayvanlar anas›” diye söz eder. Homeros’un anlatt›¤›
ça¤da, yüksek doruklar› bulutlar› delen, kayalar›n aras›ndan
binbir p›narlar f›flk›ran, ormanlar›nda arslanlar›n ve parslar›n

dolaflt›¤› yemyeflil bir da¤m›fl. Öyle kocaman ve güzelmifl ki,
tanr›lar Olimpos’tan kalk›p, ‹da’ya ziyarete gelirlermifl. 

Yunan mitolojisi, ‹da’da geçen olaylarla doludur. ‹lk güzellik
yar›flmas› burada yap›lm›flt›r, Bafltanr› Zeus, Ganimedes’i bu
da¤dan kaç›rm›fl; Paris, ‹da’da büyümüfl ve evlenmifl; Afrodit

Paris’e burada afl›k olmufl; Troya Savafl›, tanr›larca buradan iz-
lenmifltir. Efsaneler, tanr›lar tanr›s› Zeus’un tap›na¤›n›n ve gü-
zel kokulu suna¤›n›n ‹da’n›n zirvesinde Gargaron’da oldu¤unu

söylemektedir.
Zeus, Girit’teki ‹da Da¤›’nda, Anatanr›ça  Kybele taraf›ndan

do¤urulmufl, Anadolu’nun ‹da Da¤›’nda, kar›s› Hera ile evlen-
mifltir. Truva Savafl›’n› da ‹da Da¤›’ndan seyredip yönlendir-

mifltir. 
Skamander (Küçük Menderes) nehri ‹da’dan akmaya bafllar.

Bir gün Herkül çok susam›fl ve ‹da Da¤›’n›n ete¤ini kazm›fl. ‹flte
o zaman Skamander akmaya bafllam›fl. Onun suyunda ay›fl›-

¤›nda y›kanan kad›nlar›n saçlar› alt›n sar›s› olurmufl. Efsaneye
göre, Truva yöresinin bütün k›zlar› zifaf gecesi arifesinde Ska-

mander nehrinde y›kan›rm›fl. 
Paris de ‹da Da¤›’nda yaflam›flt›r. Kraliçe Hekabe, en küçük

o¤lu Paris'i do¤urmas›na birkaç gün kala bir düfl görmüfl: Kar-
n›ndan bir alev ç›k›p Troya surlar›n› sar›yor, bütün flehri yang›-
na veriyormufl. Falc›lar bu düflü kötüye yormufl: 'Do¤acak olan

çocuk flehri y›k›ma götürecek' demifller. Bunun üzerine Troya
Kral› Priamos do¤an çocu¤u ‹da Da¤›'na b›rakmak üzere bir

ufla¤›na vermifl. Uflak, Paris'i da¤a b›rakm›fl, vahfli hayvanlar
nas›lsa hakk›ndan gelir, diye. Ama öyle olmam›fl. Bir difli ay›

gelip çocu¤u emzirmifl. Bir süre böyle yaflam›fl Paris. Sonra
Agelaos ad›nda bir çoban bulmufl, evine götürmüfl. Çocuklar›y-

la bir arada büyütmüfl. Paris'in öyküsü burada bitmiyor. ‹fle
tanr›lar, tanr›çalar kar›fl›yor:

Tanr›lar kat›nda bir e¤lence varm›fl. Davet edilmeyen nifak
tanr›ças› Eris olaya içerlemifl ve e¤lencenin doruk noktas›na

eriflti¤i bir s›rada alt›n bir elman›n üzerine 'üç güzele' yazarak
flölen sofras›na f›rlatm›fl. K›yas›ya bir mücadele bafllam›fl tan-
r›çalar aras›nda. Sonunda Aphrodite, Athena ve Hera ayakta

kalm›fl. Üç tanr›ça en büyük tanr› Zeus'a baflvurarak elmay› en
güzele vermesini istemifl. Zeus bu zor durumdan "Ben güzel-

den anlamam, bir kral o¤lu olan ve ‹da Da¤›'nda çobanl›k ya-
pan Paris bu seçimi en güzel flekilde yapar" diyerek olaydan

s›yr›lm›fl. 
Bunun üzerine üç tanr›ça ‹da Da¤›'na gelmifl. Hera, Paris'e As-

ya Krall›¤›'n› vaat eder. Athena sonsuz ak›l ve baflar›y›. Aphro-
dite ise alt›n elma karfl›l›¤› dünyan›n en güzel kad›n› olan

Spartal› Helena'n›n aflk›n› verece¤ini söyler. Paris elmay› Ap-
hrodit'e verir. Böylece dünyan›n ilk güzellik yar›flmas› ‹da’da

yap›lm›fl olur. Ne var ki, Paris, bu seçimi ile Troya savafl›na gi-
den süreci de bafllatm›fl olur. 

‹da Da¤›’ndan Kazda¤›’na nas›l geçilmifltir? Bu da yörede an-
lat›lan bir efsaneye dayan›r:

Edremit’in Güre Köyü’nde yaflayan Sar›k›z çok güzel, güzel ol-
du¤u kadar da iyi yürekli, yard›msever bir k›zd›r. Bu özellikleri
nedeniyle çekemeyenleri de çoktur. Yaflant›s› çeflitli söylenti-
lere yol açar. Ç›kar›lan söylentiler babay› çok üzer, ama elin-

den bir fley gelmez. Sar›k›z’›n önüne befl-on kaz katarak da¤a
b›rak›r. Orada yaflam›n› sürdürebilirse iyi bir insan oldu¤unu
kan›tlayacakt›r. Sar›k›z sessizce katlan›r. Bir gün babas› onu

görmeye gelir. Da¤a t›rman›rken yorulur ve k›z›ndan su ister.
Sar›k›z’›n da¤›n tepesinden elini uzatarak körfezden tas›n› dol-

durup, kendisine uzatmas›yla adamca¤›z flaflk›na döner. K›z›-
n›n erdi¤ini anlar, önünde namaz k›lar. Ancak s›rr›n›n anlafl›l-
mas› ile Sar›k›z orac›kta ölür. Baba çok üzülür, oralardan git-

mek üzere uzaklafl›r. O da bir tepede can verir. Kaz Da¤› ad›-
n›n bu söylenceden geldi¤i öne sürülmektedir. Da¤›n en yük-
sek doru¤u “Sar›k›z Tepesi”, babas›n›n öldü¤ü yer de “Baba

Da¤›” olarak an›lmaktad›r.

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
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Akdeniz Selçuk ambar›nda 13 A¤ustos'ta
bafllayan direniflimiz 107.gününde. ‹flten at›lan
9 arkadafl›m›zla beraber her ambardan temsilci
düzeyinde kat›lan 40 kiflilik bir grupla direnifli-
miz devam ediyor. 

Direnifl s›ras›nda yapt›¤›m›z sohbetlerde il-
ginç bir fleyi ö¤rendik. Bugün sendikal› oldu¤u
için iflten at›lan bu arkadafllar›n baz›lar›, geç-
mifl y›llarda sendikal mücadele veren baflka ar-
kadafllara karfl› grev k›r›c›s› posizyonunda yer
alm›fllar. Bu hatalar›n›n, s›n›f kardeflli¤ine iha-
net etmifl olmalar›n›n bedelini sonras›nda böyle
ödemifller iflte: Sendikas›z ve her tür haktan
mahrum bir biçimde Akdeniz Selçuk ambar›nda
15-16 saat, üstelik hiçbir mesai ücreti almadan
kölece çal›flmaya mahkum olarak. Açl›k ve se-
faletle yüzyüze kalm›fllar. Bunun s›k›nt›s›n› di-
renifle bafllad›klar› güne kadar yaflam›fllar. Bu
çal›flma koflullar›na dayanamaz noktaya geldik-
lerinde ve arkas›ndan direnifle bafllad›klar›nda,
geçmiflte yapt›klar›n›n ne kadar kötü bir tutum
oldu¤unu çok daha iyi anlam›fllar. Böyle bir
geçmifle sahip olmalar›na ra¤men, sendikan›n
kendilerini sahipleniyor oluflu ise, direnifllerini
daha da güçlü k›lm›fl. Bugün art›k pekçok fleyi
daha iyi görebiliyorlar. 

Direnifl, bafllad›¤› günden bu yana, sadece
bu 9 arkadafl› de¤il, tüm ambar iflçilerini içine
alm›fl durumda. Bizler sendikal› ve sosyal hak-
lara sahip iflçiler olarak çal›flmaya devam edi-
yoruz, ama ifl d›fl›ndaki zamanlar›m›z› sendika-
n›n yapt›¤› programa uygun bir biçimde direnifl-
teki arkadafllar›n yan›nda geçiriyoruz. 

Direnifl bafllamadan önce sendikam›z›n
oluflturdu¤u fona 10 YTL ödüyorduk. Direniflin
bafllamas›yla birlikte temsilciler toplant›s›nda
al›nan kararla, bu miktar 20 YTL’ye ç›kar›ld›.
Oluflturdu¤umuz bu fondan direniflte yer alan 9
arkadafl›m›za haftal›k 150 YTL verilmektedir.
Ayr›ca her ambar, direnifl yerine s›rayla yemek
yapt›r›yor, yemekler birlikte yeniyor. Bu yemek
olay› iflçilerin kendilerinden gelifltirdikleri bir da-
yan›flma ve sahiplenme örne¤idir. 

Direnifl bafllad›¤›nda, önceleri ambarlar için-
deki temsilcilik önünde toplan›yorduk, sonras›n-
da sendikan›n ald›¤› kararla bu toplant›lar dire-
nifl yerine tafl›nd›. Amac›m›z direniflçilerin yal-
n›z olmad›¤›n› göstermekti. Her yeni ifl günün-
de daha kararl› ve kitlesel bir flekilde, ''Y›lg›nl›k
Yok Direnifl Var”, “Sendika Hakk›m›z Engelle-
nemez”, “Ya Sendika ‹necek Ya Kepenk ‹ne-

cek'' sloganlar›yla dosta düflmana kararl›l›¤›m›-
z› gösteriyoruz.

Her sabah, mesaiye gider gibi saat 9.00’da
direnifl yerinde toplan›yor ve havan›n durumu-
na göre çad›r aç›p açmayaca¤›m›za karar veri-
yoruz. Saat 10.30 siteden çay geliyor. Domino
masas› hiç bofl kalm›yor, bu günlerde satranç
da geldi. Ard›ndan 12.30’da yemek ve 15.30'da
da tekrar çay geliyor. Saat 18.00’de de da¤›l›-
yoruz. Havan›n çok so¤uk oldu¤u günlerde di-
renifl yerinin önünde palet yak›yoruz. 

Direniflin uzamas›yla birlikte sendikan›n al-
d›¤› kararla, y›ll›k izinlerimizi direnifl yerinde
kullanmaya bafllad›k. Y›ll›k izin kullananlar tüm
zamanlar›n› direnifl yerinde geçiriyorlar. 

Sendikam›z direniflin bafllad›¤› günlerden
bu güne kadar genel olarak militan, tutarl› ve
bafl e¤mez bir çizgi izlemifltir. Devletin sald›r›la-
r›nda sendika yöneticilerinin en önde yer alma-
s› bizim için ayr› bir moral kayna¤›d›r. Keza di-
renifle di¤er ambar iflçilerinin de ortak edilmesi,
kolektif bir biçimde direniflin gö¤üslenmesi yö-
nündeki kararlar› da olumludur. Ancak di¤er ta-
raftan, direniflte 107. günlere gelmifl olmam›za
ra¤men, direnifl yerindeki hantall›¤› ortadan kal-
d›racak, iç örgütlülü¤ü güçlendirecek ad›mlar
at›lmamaktad›r. ‹flçilerin direnifl yerindeki bekle-
yiflleri belli bir da¤›n›kl›k içindedir. Ziyaretler
gerçeklefltirildi¤inde ya da grev k›r›c›lar sözko-
nusu oldu¤unda militan bir durufl gösterilmekte,
her türlü sald›r› coflkulu bir biçimde gö¤üslen-
mekte, ancak, bunlar olmad›¤› zamanlarda, di-
renifl yerindeki durufl daha gevflek ve örgütsüz-
dür. ‹flçilerin e¤itimi ve s›n›fsal mücadele konu-
sunda bilinçlendirici toplant›lar yap›lm›yor oluflu
bir baflka eksikliktir. Üçüncüsü; direnifle destek
anlam›nda ambar iflçilerinin tümünün seferber
edilmesi bir olumluluk olmakla birlikte, destek
güçleri bununla s›n›rl›d›r. Direniflin yayg›n bir
biçimde duyurulmas›, ‹zmir içinden destek ve
dayan›flman›n örgütlenmesi, bir etkinlik-gece
vb faaliyetlerin örgütlenmesi, genifl kesimlere
ulaflarak bilgi aktar›lmas›, ailelerin de direniflin
bir parças› haline getirilmesi vb yap›lmamakta-
d›r. Bu da direniflin sonuç al›c› bir hale dönüfl-
mesini geciktiren bir etki yaratmaktad›r. 

‹flçilere dönük e¤itim faaliyetinin gerçekleflti-
rilmemesi önemli bir eksikliktir. Ve direniflin
içinde de bu eksikli¤in sonuçlar› kimi olumsuz
davran›fllarda görülmektedir. 

Sendikam›z geçmifl dönemde büyük
bedeller ödeyerek örgütlenmifl ve kazan-
d›¤› haklar› bugüne kadar koruyabilmifl-
tir. Var olan direnifl süreci sendikal› olan
ambarlar›n d›fl›nda kalan ambar patron-
lar› için bir korku iflçiler için bir umut ola-
bilmifltir. Bundan dolay› da Akdeniz Sel-
çuk ambar› TÜMT‹S için önemlidir. Ör-
gütlü bulundu¤umuz ambar patronlar›
var olan direniflin k›r›lmas› için Akdeniz
Selçuk ambar›n patronuyla dayan›flma
içerisindedirler. Sendikan›n bu direniflten
de kazan›mla ç›kabilmesi, eksikliklerini
aflmas›ndan geçmektedir.  SOKAKTA

KURDUK SOKAKTA KAZANACA⁄IZ!
YAfiASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEM‹Z!

Ambar iflçisinin
direnme kararl›l›¤›

6 KASIM’DA YÖK
PROTESTO ED‹LD‹
‹stanbul’da 6 Kas›m’da Beyaz›t Tramvay dura¤›nda toplanan ö¤-

renciler, YÖK’ün kald›r›lmas›n› istediler. Saat 13.30’da  yolu
trafi¤e kapatan ö¤renciler, “Üniversite Ö¤rencileri” imzal› “Kirli
Savafla ve fiovenizme Karfl› Halklar›n Kardeflli¤ini Hayk›r” ve
“Lise Ö¤rencileri” imzal› “Ne Ticarethane, Ne Hapishane, Eflit
Özgür Lise” pankartlar›n› açt›lar. Yo¤un polis ablukas› alt›nda
gerçeklefltirilen yürüyüflte “YÖK’e Hay›r”, “YÖK Kalkacak, Po-
lis Gidecek, Üniversiteler Bizimle Özgürleflecek”, “Yaflas›n
Halklar›n Kardeflli¤i”,  “Katil Polis Üniversiteden Defol”, “Fa-
flizme Karfl› Omuz Omuza” sloganlar› at›ld›. Tramvay dura-
¤›ndan Beyaz›t Meydan›’na yürüyen kitleye, üniversiteden
“Üniversitelerde Paras›z E¤itim, Söz, Eylem, Örgütlenme Öz-
gürlü¤ü ‹stiyoruz” yaz›l› pankartla ç›kan ö¤renciler de kat›ld›.
Ö¤renciler ad›na okunan bas›n aç›klamas›nda, YÖK’ün ifllevi-
ne vurgu yap›l›rken, artan floven-›rkç› dalgaya karfl› halklar›n
kardeflli¤inin yükseltilmesi ça¤r›s›n›n yan› s›ra, üniversiteler-
de eylem ve örgütlenme özgürlü¤ü istendi. Eyleme deste¤e
gelen tersane iflçileri ad›na da bir kifli konuflma yapt›. Bu ko-
nuflma s›k s›k “Üniversitede ‹flgal, Tersanede Grev” slogan›y-
la kesildi. Ard›ndan lise ö¤rencileri ad›na yap›lan konuflmada
YÖK’ün üniversite s›navlar› eliyle, iflçi ve emekçi çocuklar›na
kap›lar› kapatt›¤›na, liselerin ticarethane haline getirildi¤ine
ve adeta f tipi hapishanelere çevrildi¤ine de¤inildi. Yap›lan
konuflmalar›n ard›ndan çekilen halaylar ve Beyaz›t Marfl›’n›n
söylenmesiyle eylem bitirildi. ‹stanbul Üniversitesi E¤itim Fa-
kültesi’nin önüne kadar yürüyen kitle, Çav Bela marfl›n› söy-
ledikten sonra da¤›ld›. Eyleme yaklafl›k 500 kifli kat›ld›. Ayn›
meydanda E¤itim-Sen de bir eylem yaparak YÖK’ü protesto
etti. 

Ankara’da Gençlik Federasyonu’na üye ö¤renciler, YÖK önünde
yapt›klar› bas›n aç›klamas›yla YÖK’ü protesto ettiler. Türki-
ye’nin çeflitli illerinden gelen ö¤renciler, “YÖK’e Hay›r” pan-
kart›n› açt›lar. YÖK binas›na gelmeden otobüslerden inerek
kortejler oluflturan kitle, yürüyüfle geçti. Binan›n önünde yap-
t›klar› bas›n aç›klamas›nda YÖK’ün kara bir leke oldu¤unu
belirtip kald›r›lmas›n› istediler. Ard›ndan YÖK Baflkan› Erdo-
¤an Teziç’le görüflmeye 3 kiflilik heyet gönderildi. Yüksel
Caddesi’ne dönen 200 kiflilik kitle, burada da sloganlarla ey-
lemlerine devam etti. Ankara’da di¤er eylem de SGD, Ekim
Gençli¤i, DGH’n› aralar›nda bulundu¤u kurumlar taraf›ndan
düzenlendi. Yüksel Caddesi’nde toplanarak Sakarya Cadde-
si’ne yürüyen kitle, çeflitli sloganlarla YÖK’ü protesto etti.  

‹zmir’de Ege Üniversitesi Kampüsü’nde toplanan ö¤renciler, Bor-
nova Metro ‹stasyonu’na yürüyerek yapt›klar› bas›n aç›klama-
s›yla YÖK’ü protesto ettiler.  

Adana’da Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi önünde
toplanarak “YÖK’e ve E¤itimin Ticarileflmesine Karfl› Müca-
deleye” ve “Üniversitemizde Bilim ve Özgürlük Düflmanlar› ‹s-
temiyoruz. Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i” pankart›n› açan 200
kiflilik kitle, Rektörlük binas›na yürüdü. Burada yap›lan bas›n
aç›klamas›n›n ard›ndan eylem bitirildi. 

YÖK eylemleri ayr›ca, Bursa Kocaeli, Uflak, Malatya, Eskiflehir,
Diyarbak›r, Mu¤la’n›n da aralar›nda bulundu¤u 20’ye yak›n
ilde yap›ld›.  

Her ambar, direnifl yerine s›rayla yemek yapt›r›yor, ye-
mekler birlikte yeniyor. Bu yemek olay› iflçilerin kendilerin-
den gelifltirdikleri bir dayan›flma ve sahiplenme örne¤idir. 



Ço¤umuz, Kazda¤›’n› okulda gördü¤ümüz co¤rafya
derslerinden hat›rlar›z. Baz›lar›m›z, eski ad›n›n ‹da Da-
¤› oldu¤unu duymufluzdur. Baz›lar›m›z da Akçay ya da
Alt›noluk’a giden bir yak›n›m›zdan oksijeni bol olan bir
da¤ oldu¤unu dinlemiflizdir. O eflsiz güzelli¤i gidip gö-
rerek, bol oksijeni ve temiz havay› ci¤erlerine doyas›ya
çekenlerimiz de vard›r. 

Son günlerde bas›nda Kazda¤›’n› çokça duyar ol-
duk ve bütün bu bilgilerimizi yeniden hat›rlad›k. Ama
maalesef, o eflsiz güzellikleriyle de¤il, bu güzelliklerin
madenciler taraf›ndan katledilmesiyle gündeme geldi.
Yap›lacak do¤a katliam›ndan, Kazda¤› yöresi köylüleri-
nin, çevrecilerin ve duyarl› kesimlerin Kazda¤›’n›n kat-
ledilmesine karfl› yapt›¤› eylemler sayesinde haberdar
olduk. Kazda¤›’n›n sahip oldu¤u güzelliklere el uzat-
mak için insan›n iyice cani olmas› gerekir. Ki, madenci
emperyalist tekeller, b›rak›n do¤ay›, karlar› u¤runa on-
binlerce insan› katletmek için bile bir an tereddüt et-
mezler. 

Peki bu Kazda¤› nerededir ve s›n›rlar› nerelere ka-
dar uzan›r? 

Kazda¤› sadece doruklardan ibaret de¤il, bir da¤
sistemidir. Genifl bir co¤rafyay› kapsar. Çevresiyle bir-
likte de¤erlendirilmektedir. Edremit Körfezi, Bayramiç,
Yenice ve Ezine ovalar›n› da kapsayan jeolojik bir sis-
temdir. Bu sistemin tümüne “Kazda¤› yöresi” denmek-
tedir. Bal›kesir ile Çanakkale’nin birleflti¤i yerde, ayak-
lar›yla Ege Denizi’ne basarken kollar›yla da Marmara
Denizi’ni kucaklar. Biga Yar›madas›’n›n en yüksek küt-
lesidir. Kazda¤›’n›n güneye bakan eteklerinin denizle
bulufltu¤u yerde, güzel tatil beldelerimiz Edremit, Alt›-
noluk ve Akçay bulunmaktad›r. 

‹da Da¤›’n›n alt›n› yeflildir
Kazda¤›, Yunan Mitolojisi’nin ‹da Da¤›d›r. Home-

ros’un ‹lyada’s›nda “bol p›narl› vahfli hayvanlar›n anas›”
olarak geçer. Gerçekten de Kazda¤›’n›n her taraf›ndan,
buz gibi suyu olan binlerce kaynak f›flk›rmaktad›r. 1500
metre rak›mda dahi yaz k›fl suyu olan kaynaklar bulun-
maktad›r. Edremit, Alt›noluk ve Akçay’›n o bol ve buz
gibi so¤uk içme suyu, Kazda¤›’n›n eriyen kar sular›d›r. 

Kazda¤›, bu bol suyu ile konumundan kaynaklanan
jeolojik, morfolojik, iklim ve toprak yap›s› sayesinde,
zengin bir bitki örtüsü ile kapl›d›r. Kazda¤›’nda dünya-
da sadece bu yörede yetiflen Kazda¤› göknar›n›n d›-
fl›nda yaklafl›k 1000 bitki türü bulunmakta ve bu bitki-
lerden 70 kadar› yaln›zca Kazda¤›’nda yetiflmektedir.
K›z›lçam, karaçam, kay›n, göknar, kestane, mefle, k›z›-
la¤aç ve ç›nar gibi a¤açlar; sistus(laden), erika, karaça-
l›, bö¤ürtlen, sarmafl›k gibi bitkiler; kekik, adaçay›, su-
mak gibi t›bbi bitkiler, bu zengin bitki örtüsünün sadece
birkaç üyesidir. Bütün bu bitkiler 3 milyon dönüm orma-
n› oluflturmaktad›r.

Kazda¤›, sadece p›narlar› ve bitki örtüsüyle de¤il,
zengin yaban hayvan› çeflidiyle de dikkat çeker. ‹lk
ça¤lar›n “vahfli hayvanlar anas›”d›r çünkü o. Ay›, kara-
ca, yaban kedisi, su samuru, sincap, yarasa, kirpi, tav-
flan, porsuk, sansar, tilki, yaban domuzu, kartal, do¤an,
atmaca, flahin, keklik, tahtal›, çulluk ve çeflit çeflit bal›k-
lar, ba¤r›na bas›p bir anan›n yavrusunu beslemesi gibi
kaynaklar›ndan besledi¤i vahfli hayvanlardan sadece
bir kaç›d›r.

Kazda¤›’ndaki göknar, karaçam, k›z›lçam, kestane,
kay›n gibi a¤açlar›n oluflturdu¤u orman›n üzerinden
da¤›n eteklerindeki köylere do¤ru esen bol oksijenli
rüzgar, özellikle solunum yollar›na ba¤l› rahats›zl›klar-
dan flikayet edenlerin flifa kayna¤›d›r. Kazda¤lar›’ndan
gelen orman havas› ile denizin iyotlu ve oksijen miktar›
yüksek havas› birleflince, Alt›noluk fiahinderesi bo¤az›
oksijen çad›r› fleklini almaktad›r. Buran›n, dünyan›n ok-
sijen bollu¤u yönünden ilk üç yerinden biri oldu¤u tespit
edilmifltir. Kazda¤›’n›n civar›nda yer alan belde ve köy-
lerde havan›n temizli¤i ve oksijen bollu¤u hissedilir de-
recede yüksektir. Öyle ki buralarda sadece birkaç saat-
lik uyku bile zinde uyanmak için yeterlidir. Hatta Kazda-
¤› eteklerinde bulunan ve denize sadece 3 km uzakl›k-
ta bulunan Yeflilyurt Köyü, havadaki oksijen oran›n›n
en yüksek oldu¤u Alpler’den sonra dünya s›ralamas›n-
da ikincidir. 

Bu özellikleriyle Kaz da¤lar›, bütün dünyan›n da
dikkatini çekmifltir. Kazda¤› yöresi, orman, orman alt›
bitki örtüsü ve sahip oldu¤u endemik(yani sadece Kaz-
da¤›’nda yetiflen bitki) türleriyle, do¤a ve hayvan varl›¤›
ile korunmas› gereken bölge olarak belirlenmifltir. Ör-
ne¤in, Dünya Bankas› taraf›ndan desteklenen, “Bitki
Gen Kaynaklar›n›n Yerinde Korunmas›” projesinin pilot
bölgesi olarak seçilmifl ve buradaki bitki ve hayvan
zenginli¤i koruma alt›na al›nm›flt›r. Ayr›ca, Kazda¤›
1993 y›l›nda Milli Park ilan edilerek korunmaya al›nm›fl-
t›r. Ancak, tamam› de¤il, yaln›zca, Bal›kesir s›n›rlar›
içinde kalan, güneyinden doruklar›na kadar olan çok
küçük bir bölümü Milli Park kapsam›ndad›r.

Kazda¤›, do¤al güzellikleri ve bol oksijeni ile yerli
ve yabanc› turistleri kendine çekmektedir. Alt›noluk ve
Akçay, adeta, emeklilerin dinlenme yeri haline gelmifl-
tir. Ancak, Kazda¤›’n›n sahip oldu¤u potansiyel turizm
yönünden yeterince kullan›lmamaktad›r. Son y›llarda
eko-turizm denilen bir turizm türü geliflip yayg›nlaflmak-
tad›r. Bu do¤al güzellikleri ile bir yörenin turizmi de-
mektir. Yani,  yabani bitki ve hayvanlar› görmek ama-
c›yla yap›lan gezilerdir. 

Kazda¤›, eko-turizm yönünden oldu¤u kadar, tarihi
ve kültürel potansiyeliyle de öne ç›kmaktad›r. Çünkü o,
ilk ça¤lar›n Yunan mitolojisinin ‹da Da¤›, Türkmenlerin
Anadolu’ya gelmesiyle ise Sar›k›z’›n Kazda¤›’d›r. Böl-
gede yaflanan iki ayr› halk›n ve iki ayr› tarihsel döne-
min kültürünü ve efsanelerini üzerinde toplam›flt›r. Bu
özellikleri ona paha biçilmez de¤erler katmaktad›r. 

Homeros’un “bin p›narl› ‹da”s›, tatilini tarih ve do¤a
ile iç içe geçirmek, orman yürüyüflleri yapmak, flelâlele-
rin sesini dinleyerek huzur bulmak isteyenler için, gele-
cekte do¤a afl›klar›n›n çok ra¤bet edece¤i bir eko-tu-
rizm ve kültür turizmi merkezi olacakt›r.

Kazda¤›, sadece burada yetiflen 70 çeflit bitkisi, 3
milyon dönüm orman›, 12 milyonu aflk›n zeytin a¤ac›,
sadece burada bulunan göknar›, kapl›calar›, dünyan›n
ikinci oksijen cenneti, Truva, Antandros, Gargara vb.
antik kal›nt›lar›, Türkmen, Yörük ve Midilli göçmenleri-
nin oluflturdu¤u de¤iflik kültürlere ev sahipli¤i yapma-
s›yla, sa¤l›k ve eko turizm yönünden büyük potansiyel-
lere, tar›msal anlamda ekonomik potansiyellere sahip
olan bir bölgedir. 

Bütün bunlara bakt›¤›m›zda köylülerin de dedi¤i gibi
Kazda¤› zaten “yeflil alt›n”a sahiptir. O yeflil alt›n ki,
ona bin y›llard›r hayat veriyor. Kazda¤›, kendine ölüm
getirecek olan sar› alt›n› ise ba¤r›nda en derinlere sak-
lam›flt›r adeta. ‹flte aç gözlü emperyalist maden tekelle-

ri derinlerde sakl› olan bu sar› ölümü yer yüzüne ç›ka-
r›p, 250 milyon y›ll›k güzellikleri ve binlerce y›ll›k tarihi
üzerinde tafl›yan ‹da Da¤›’n› öldürmeye çal›fl›yorlar. 

“Binbir p›narl› ‹da Da¤›” 
bir buçuk milyon insana da hayat veriyor
Kazda¤›, nas›l ki bin y›llard›r ba¤r›na bast›¤› vahfli

hayvanlar›n anas›ysa ve köpük köpük akan p›narlar›yla
bir anan›n yavrusunu beslemesi gibi onlar› nas›l besle-
diyse, yine bin y›llard›r bir etek misali ayaklar›na dökü-
len ovalar›nda yaflayan insanlar› da beslemektedir. 

Bugün Kazda¤›’n›n üzerinde ve eteklerindeki ova-
larda, yaklafl›k bir buçuk milyon insan yaflamakta, bin-
lerce köyde onbinlerce köylü geçimini Kazda¤›’n›n be-
reketli topraklar›ndan sa¤lamaktad›r. Zeytincilik, bahçe
bitkileri baflta gelen ihraç ürünleri olup, g›da üretimi
aç›s›ndan sebze ve meyve üretimi önemli tar›msal
ürünler aras›nda yer almaktad›r. Alt›n bir defa al›n›r ve
al›nd›¤›nda da do¤ay› öldürür. Ama zeytin, on y›llarca
ürün vermekle kalmaz, ayn› zamanda do¤aya hayat
verir. 

Bu yüzden köylüler kaz da¤›n›n dört bir yandan
ba¤r›n›n delinmesi karfl›s›nda aya¤a kalkm›fl durumda-
lar. “Sar› alt›n de¤il, yeflil alt›n” istediklerini hayk›r›yor-
lar, do¤ay› ve hayat› istiyorlar. Çünkü Kazda¤›’n›n ak
süt gibi köpük köpük akan berrak kaynaklar› siyanürle
zehirlendi¤inde, gitti¤i yere yaflam de¤il ölüm tafl›ya-
cakt›r. 

Maden yasas› do¤a katliam› yasas›d›r
Dünya çap›nda de¤eri olan ve koruma alt›na al›nan

hatta Milli Park ilan edilen bir bölgede, do¤ay› tahrip
eden alt›n aramas›na nas›l izin verildi¤ini düflünüyorsu-
nuz. Üstelik de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi
Güler’den “yap›lanlarda mevcut yasalara ayk›r› bir du-
rum yok” aç›klamas›n› duyunca, iyice flafl›r›yorsunuz.
Sonra, bütün mahkeme kararlar›na ra¤men Bergama
alt›n madenlerinin kapat›lamamas›n› düflünüyor ve
“bunda bir ifl var” diyorsunuz. “Do¤an›n tahribi nas›l ya-
salara ayk›r› olmaz” diye düflünüyorsan›z, 2004 y›l›nda
Maden Yasas›’nda yap›lan de¤iflikliklere bakman›z ge-
rekiyor. Bütün bu sorular›n yan›t› orada bulunuyor. 

2000 y›l›ndan itibaren, ‹MF ile yap›lan anlaflmalarda
ülkenin yeralt› zenginlikleri pazarl›k masas›n›n önemli
maddelerindendi. Emperyalist madencilik tekellerinin
IMF kanal›yla yapt›¤› bask›lar sonucunda, 2004 y›l›nda,
5177 say›l› kanunla, Maden Yasas›'nda de¤ifliklikler
yap›ld›. Yap›lan bu de¤iflikliklerle, tekellere, milli park,
orman, meralar, sahil fleridi, turizm bölgeleri, yerleflim
alan›, askeri alan, su havzas›, tar›m alan›, S‹T alan› ay-
r›m› gözetmeksizin madencilik faaliyeti yapmas›na izin
verilmifltir. Maden arama faaliyetleri, Çevresel Etki De-
¤erlendirilmesi (ÇED) kapsam› d›fl›na ç›kar›ld›. Arama
izinleri toplam rezervin yüzde 10’unun iflletilmesine izin
verirken, rezerv miktar›n›n belirlenmesi de madenci fir-
man›n beyan›na b›rak›ld›. Emperyalist tekeller, kendi
ülkelerindeki yasalar, yönetmelikler ve çevre yapt›r›m-
lar›ndan dolay› rahat hareket edemediklerinden ve al›n-
mas› zorunlu önlemler nedeniyle maliyetlerin artmas›n-
dan dolay›, gözlerini yar›-sömürge ülkelerin alt›n ma-
denlerine diktiler. Nitekim, Almanya, Çek Cumhuriyeti,
Yunanistan ve Amerika’n›n baz› eyaletleri siyanürle al-
t›n aranmas›n› yasaklarken, Romanya ise yasaklama
çal›flmalar› yapmaktad›r. 

Emperyalist tekellere tan›nan kolayl›klar bunlarla da
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Almanya’ya yay›lan ›rkç› dalga

Türkiye’de devlet eliyle körüklenen linç ve ›rkç› histeri,
Avrupa sokaklar›na da Türk konsoloslular› ve gerici-faflist
örgütler arac›l›¤›yla tafl›nd›. Burjuva bas›n, özellikle Hürri-
yet gazetesi buralarda ç›kard›¤› yay›nlar›yla eylemleri ör-
gütleyen konumundayd›. 

Belçika’da faflistlerin öncülü¤ün birkaç yüz kiflinin soka¤a
ç›kmas› ve Kürtlere, Kürt iflyerlerine sald›rmas›yla ›rkç› dal-
ga bafllat›ld›. Belçika polisinin sert tutumuna ra¤men ey-
lemler dinmedi. Haftalarca Belçika sald›rganl›¤›n oda¤› ol-
du. Olaylar›n Almanya, Fransa, Avusturya ve di¤er Avrupa
ülkelerine s›çramas› uzun sürmedi. Berlin, Köln, Mannheim
vb. flehirlerde sald›rlar devam etti. 

“Edi Bese” (Art›k Yeter!) slogan›yla Avrupa’n›n çeflitli ül-
kelerinde binlerce insan da savafl› ve ›rkç› sald›r›lar› pro-
testo etmek için soka¤a ç›kt›. Faflistlerin sald›r›lar›n›n du-
yulmas›n›n ard›ndan sokak¤a, eyleme gelen kitle say›s›nda
önemli art›fllar meydana geldi. Örne¤in Berlin’de 27
Ekim’de 500 kifli ve ço¤unlu¤u Türkiyeli sokaktayken, 28
Kas›m’da faflistlerin bin kifli ile yapt›klar› eylem sonras› Kürt
derne¤ine sald›rmalar› sonucu, hem o gün yüzlerce insan
derne¤e kofltu, hem de bir hafta sonra düzenlenen eyleme
2-3 kat› kitle kat›ld›. Köln’de de eylemlerin seyri benzerdi. 

Almanya’da dikkat çeken, milliyetçilerin eylemlere “Kürt
Türk Kardeflli¤i” ad› alt›nda ikiyüzlüce bir ça¤r›da bulunmufl
olmas›yd›. Yine dikkat çeket di¤er bir yan, bu eylemlere ka-
t›lanlar›n neredeyse tamam›n›n gençlerden olmas›yd›. Y›l-
lard›r varl›k göstermeyen Ülkü Ocaklar›’n›n eylemlerde en
önde yürümesi, Kürtlere yönelik sald›r›n›n Kreuzberg/Neu-
kölln faflistlerin aç›ktan hiçbir faaliyet yürütmeye cesaret
edemedi¤i semlerde olmas› di¤er bir tehlikeydi. Devrimci-
ler-demokratlar, bu semtlerde rahatl›kla eylem yaparken,
sald›r›lardan sonra ancak önlemler al›narak soka¤a ç›k›l›r
oldu. 

Gençlerin eylemde yo¤un olmas› ve sald›rgan tutumlar›
ise, örne¤in Almanya’da iflsizli¤e, e¤itimsizli¤e yani Alman
devletine duyulan öfkenin kanal bulup milliyetçili¤e akt›¤›-
n›n göstergesi oldu. 

Alman devleti eylemleri f›rsat bilerek hemen aç›klama
yapt› “olay ç›karan gençleri hemen s›n›r d›fl› edece¤iz, bi-
zim polisimizi yabanc›lar yaralayamaz vb.” Devlet destekli
Türk dernekleri bu aç›klama üzerine hemen geriye çekildi-
ler ve eylem dalgas› Almanya’da h›z›n› yitirdi. 

Alman devleti bu tehdidi sadece faflistlere yöneltmedi,
sald›r›lara cevap verenlereydi ayn› zamanda. Ancak Alman
kamuoyunda Kürtlerin sald›r›ya u¤ramas›ndan do¤an des-
tek ve dayan›flma, anti faflistlerin destek vermek için alan-
lara gelmesi, bas›n›n ›rkç› sald›r›lara genifl yer vermesi,
devletin aç›ktan Kürtlere karfl› tav›r almas›n›n önünü ald›.
Ancak Kürt kurumlar›nda denetimini ve bask›s›n› da artt›r-
d›.

Bir ayd›r Avrupa’n›n her yerinde ›rkç›l›¤a, milliyetçili¤e,
savafla karfl› mitingler düzenleniyor. Ancak bu eylemlerde,
Türk devletinin örgütledi¤i ve daha da geniflletmeyi düflün-
dü¤ü sald›r›lar göz önünde bulundurulursa, kat›l›m geçmifl
y›llara oranla zay›f. Türkiye Devrimci Hareketi eylemlerde
yerini ald› ancak kat›l›m› oldukça düflüktü.

Emperyalistler, paylafl›mda bir türlü anlafla-
m›yor. Haritalar masa bafl›nda çizildi¤i gibi
belirlenemeyince, ›rkç› sald›r› ve savafl için
kendi vatandafllar›n› arkas›na almak isteyen
ülkeler, ‘vatan bölünmez’ ç›¤›rtkanl›¤›yla halk›
soka¤a döküyor. Türkiye’de yaflananlar›n tab-
losu, 2003 y›l›nda Amerika’n›n Irak’a sald›r-
mak için Irak`›n kitle imha silahlar› üretti¤i ve
bunun bir tehlike yaratt›¤›na dünyay› inand›r-
maya çal›flmas›ndan hiç de farkl› de¤il.   

Türkiye’de bafllayan bayrakl› yürüyüfllerle
yap›lan sald›r›lar, linç giriflimlerine ve hatta
Rusya’da cinayete kadar uzand›. Avrupa'n›n
birçok ülkesinde yap›lan protesto gösterilerin-
de çok say›da kifli gözalt›na al›nd›, yaralanan-
lar oldu, dernek binalar›n›n bofl oldu¤u saat-
lerde binalara Türk milliyetçileri taraf›ndan sal-
d›r›ld›. Henüz ‹ngiltere'de yaflanmayan bu tür
olaylara ra¤men k›flk›rt›c› söylentiler bilinçli
olarak yay›l›yor. Ama tüm bunlar›n karfl›s›nda
sessiz kalmayan Kürtler ve ezilen halk›n sa-
vunucular›, Avrupa’n›n her ülkesinde ve fleh-
rinde durmaks›z›n, küçük-büyük protesto gös-
terileri, yürüyüfller ve aç›klamalar yap›yor. 

27 Ekim Cumartesi günü ‹ngiltere Baflbaka-
n› Gordon Brown'un konutu önünde yap›lan
protesto gösterisine yaklafl›k iki bin kifli kat›ld›.
Protesto gösterisinin ard›ndan, Trafalgar Mey-
dan›'na yürüyüfl s›ras›nda K›br›sl› bir kad›n›n
"Kahrolsun bölücüler… PKK teröristtir, Apo
bebek katilidir" diye ba¤›rmas› üzerine, polis
taraf›ndan alandan uzaklaflt›r›ld›.

28 Ekim 2007 Pazar günü ise, Londra'da
Türkiyelilerin yo¤un olarak yaflad›¤› kuzey
bölgesinde, 4 saate yak›n bir yürüyüfl yap›ld›.
Turkiyeli toplumun merkezi olarak bilinen
Dalston Junction'da toplanan kitle, Stoke Ne-
wington, Stamford Hill, Church Street (‹ngiliz-
lerin kuzeydeki gözde mekanlar›ndan biri),
Manor House, Green Lanes, Wood Green'den
devam edip Palmers Green'de son buldu.
Böylece daha önce hiç olmad›¤› kadar uzun,
coflkulu kitlesel bir yürüyüflle Kuzey Londra
bafltan bafla Kürtçe, Türkçe ve ‹ngilizce slo-
ganlarla inletildi. Ya¤mur nedeniyle yürüyüfle
kat›lanlar›n azalaca¤› düflünülürken, bafllan-
g›çta yaklafl›k 800 kifli olan kitle, yürüyüflün
sonlar›na do¤ru 3 bine yükseldi. 

Yürüyüfle PDD okurlar›, Britanya Kürt Der-
nekleri Federasyonu (FED-B‹R), Türk E¤itim
Birli¤i, Kürt Toplum Merkezi (Halkevi), Kürt-
Türk Dayan›flma Merkezi (Day-Mer), Britanya
Halk Meclisi, 78’liler ‹ngiltere Giriflimi, Göç-
men ‹flçiler Dernegi (Gik-Der), Atik Londra
Komitesi, , Yaflanacak Dünya, Yüzçiçek Açs›n
Kültür Merkezi (YÇKM), Tohum Kültür Merke-
zi ve ‹ngiliz gruplar kat›ld›. 

Yürüyüflte 'Free free Kurdistan, troops out
now' ( Kurdistan`a Özgürlük, Ordu D›flar› fiim-
di!), `T.C safl›rma, bizi da¤a tafl›rma`, `Tero-
rist Türkiye` , `Faflizmi döktü¤ü kanda bo¤a-
ca¤›z`,` Kürt, Türk, Ermeni, Yaflas›n Halklar›n
Kardeflli¤i`,` Faflizme Karfl› Omuz Omuza`
sloganlar› at›ldi. Biz PDD okurlar› da zaman
zaman megafondan tempo eflli¤inde Kürtçe-
Türkçe türküler, marfllar söylenmesine ve ‹n-
gilizce sloganlar at›lmasina öncülük ederek
kitlenin coflkusunu yüksek tutmaya çal›flt›k. 

Pazar günü yap›lan yürüyüflte hiç bir olay›n
yaflanmamas›na ra¤men, sonraki günlerde ,
“Yürüyüflte TürkiflBank'a sald›r›ld›¤›” söylentisi
duyuldu. Ayr›ca ayn› gün Türk milliyetçisi bir
grubun da Newington Green bölgesinde Türk
bayraklar›yla arabalar›n› süslemesi üzerine,
bu bölge izinli yürüyüfl güzergah›nda olmas›-
na ra¤men güzergah de¤ifltirildi. 

Manchester: Üç yüz dolay›nda gösterici 27
Ekim Cumartesi günü Türkiye ve Avrupa’n›n
çeflitli merkezlerinde Kürt halk›na ve kurumla-
r›na yönelik yo¤unlaflan ›rkç› sald›r›lar› pro-
testo ettiler. 

Bristol: Britanya Halk Meclisi taraf›ndan
Bristol Belediyesi önünde düzenlenen gösteri-
de iki yüz dolay›ndaki Kürdistanl› ve dostlar›
slogan ve pankartlar eflli¤inde Türk Devletini
protesto edip tüm Kürdistanl›lara direnifl ça¤-
r›s›nda bulundular. Yaklafl›k iki saat süren
gösteriye yabanc› bas›n›n ilgisinin yo¤un ol-
du¤u gözlendi. 

Liverpool: Bölgede yaflayan Kürdistanl›la-
r›n da 4 Kas›m Pazar günü benzer içerikli bir
protesto gerçeklefltirecekleri belirtildi. 

Dublin: Güney ‹rlanda’n›n baflkenti Dub-
lin’de Kürdistanl›lar henüz tarihi belli olmayan
bir protesto gösterisi haz›rl›yor. 

‹ngiltere’nin yan› s›ra birçok Avrupa ülke-
sinde Kürtlere yönelik sald›r›lara karfl› protes-
to eylemleri gerçekleflti. 

Ayr›ca Rusya’n›n baflkenti Moskova’da ya-
flayan Kürtler, faflist bir sald›r› sonucu hayat›-
n› kaybeden Kürt siyasetçi M.A.Küçükkaya
için sessiz protesto yürüyüflü gerçeklefltirdi.
Çerkezovski Pazar merkezi önünde toplanan
bine yak›n kifli, sesiz bir yürüyüfl düzenledi.
Eyleme baz› yabanc› esnaflar da destek ver-
di. Eylemciler aralar›nda seçtikleri bir grubu
taleplerini iletmek üzere Pazar Müdürlü¤üyle
görüflmeye gönderdi. Pazar Müdür yard›mc›-
s›, Kürt eylemcilerden oluflan kitlenin önüne
ç›karak, Kürt siyasetçi Küçükkaya’ya yönelik
sald›r›n›n faillerinin bulunmas› için ellerinden
geleni yapacaklar›na dair söz verdi ve sald›r›-
n›n arkas›ndaki güçler konusunda Kürtlerle
benzer fikirlere sahip olduklar›n› belirtti. 

Irkçı saldırganlığa karşı 
Avrupa’daki protesto eylemleri 

‹ngiltere’de protesto eylemleri



nunlar› arkas›na alanlar, iyice pervas›zlaflt›lar.
Sokak ortas›nda dövmeler, sürüklemeler, zaten
s›radan olaylar halini alm›flt›. Bas›n aç›klamala-
r›na, eylemlere sald›r›lar yo¤unlaflt›. 

Polis operasyonlar›, baflta devrimci kurum
ve kifliler olmak üzere genifl kesimleri kapsad›.
Da¤da Kürt gerillalar›, kimyasal silahlarla kat-
ledilirken, Kürt halk›n›n eylemlerine kurflunlar-
la, gaz bombalar›yla sald›rd›lar. Halk bu sald›r›-
lara barikatlarla, tafllarla direnerek cevap verdi. 

Asker cenazelerinin artmas›n›n ard›ndan eli-
ne bayra¤› alan irili ufakl› sivil faflist gruplar,
Kürt kurumlar› baflta olmak üzere devrimci-de-
mokrat kurumlara sald›r›ya geçtiler. Devlet
destekli bu floven-faflist sald›r› günlerce sürdü.
“Kürt düflmanl›¤›” körüklendi. Devletin floven
histeriyi artt›rmas›, ‘90’l› y›llardan çok farkl› bir
boyutu ve geniflli¤i ifade ediyordu. Bir yandan
emperyalist savafla dahil olma iste¤i, bir yan-
dan kendi politikalar›yla çeliflen emperyalist
aç›l›mlar, devleti s›k›flt›r›p duruyordu. Fiilen
oluflan bir Kürt devleti gerçe¤i, onlar› çileden

ç›karmaya yetiyordu. Art›k hedef sadece PKK
de¤il, Güney’deki Kürt devletiydi. 

Bayraklarla süslenmifl bu floven histeriden
devrimci kurumlar da nasibini ald›. Eylemler ve
bas›n aç›klamalar› bu floven k›flk›rtmalar alt›n-
da bo¤untuya getirilmek istendi. Telekom grevi
de dahil, her türlü hak alma mücadelesi yok
say›ld› ve sald›r›lar›n hedefi oldu. Eylem yapan
herkes “terörist” ve “vatan haini” ilan edildi. 

Devrimci-demokrat bas›n üzerindeki bask›-
lar da artt›r›ld›. Baflta Gündem gazetesi olmak
üzere, birçok devrimci-demokrat-yurtsever ya-
y›na toplatma ve kapatma kararlar›, a¤›r para
cezalar› uyguland›. Onlarca gazeteci ve yazar,
baflta 301. madde olmak üzere düflünce, örgüt-
lenme ve eylem hakk›n› gaspeden maddelerce
yarg›land›lar, cezalar ald›lar.  

* * *

Faflist bask› ve sömürüye karfl› iflçi ve
emekçilerin mücadelesi, bu y›l da sürdü. Bir di-
zi direnifl ve eylem gerçekleflti. Bunlar›n içinden
Novemed’li kad›n iflçilerinin 1. y›l›n› doldurduk-

lar› direnifl ile Tersane
iflçilerinin ifl cinayetleri-
ne karfl› gelifltirdikleri
eylemler, en fazla öne
ç›kan eylemlerdi. 2007
y›l›n› öncekilere göre
farkl› k›lan bir geliflme
ise, uzun y›llardan son-
ra grevin, iflçi s›n›f›n›n
gündemine girmesi ve
yaflama geçirilmesidir.
Önce Havayollar›’nda
al›nan grev karar›, ar-

d›ndan Telekom iflçi-
lerinin grevi, unuttu-
rulmaya çal›fl›lan bu

etkili silah›n yeni-
den atefllenme-
sini sa¤lad›. Her
ne kadar al›nan
grev kararlar›
uygulanmadan

bitirilmifl veya
Telekom’da oldu-

¤u gibi 40’l› gün-
lerde uzlaflma ile so-

na erdirilmifl olsa da,
iflçi s›n›f›n›n grevi, önemli

bir mücadele biçimi olarak
devreye sokmas›, gelecek ad›na

umut verici olmufltur. ‹flçi s›n›f›, bu y›l

yaflanan grevlerden ç›kard›¤› derslerle gele-
cek y›llara daha iyi haz›rlanmal›, bu direnifl-
lerden zaferle ç›kmas›n› baflarmal›d›r.

Emekçi memurlar, bu y›l önceki y›llara k›-
yasla durgun bir dönem geçirdiler. “Toplu pa-
zarl›k” görüflmelerinden çekilen KESK, taban›
soka¤a dökmek yerine, s›n›rl› kitle eylemleri
ve bas›n aç›klamalar›yla yetindi. Reformist ro-
taya girdi¤i dönemden itibaren h›zla irtifa kay-
beden KESK, taban›n› da gerici-faflist sendi-
kalara kapt›rmaya bafllad›. AKP hükümeti,
gerek iflçi, gerekse memur sendikalar›n›n ba-

fl›na kendi adamlar›n› getirerek, sendikalar› sa-
t›n almada önemli bir yol ald›. Buna karfl›n
KESK gibi emekçi memurlar›n militan direnifl-
leriyle kurulmufl olan bir sendika, giderek artan
geri-pasif tutumuyla erimeye bafllad›.    

Ö¤renci hareketi de iniflli ç›k›fll› bir grafik
yaflad›. Y›l›n ilk aylar›nda sivil faflist sald›r›larla
karfl›laflt› ö¤renci gençlik. Devrimci-demokrat-
yurtsever ö¤renciler, okuldan at›lmalar, uzak-
laflt›rmalar ve gözalt›larla y›ld›r›lmaya çal›fl›ld›.
‹stanbul Üniversitesi, Ankara DTCF ve ‹zmir
Dokuz Eylül üniversiteleri baflta olmak üzere si-
vil faflistlerin sald›r›lar›na karfl› kitlesel direnifller
gösterildi. Ama bu süreklilik arz etmedi. fioven
dalgan›n yükselmesinde üniversite rektörlükleri
YÖK eliyle etkin bir rol oynamaya soyundular.
Eylem yapman›n yasakland›¤› okullarda, floven
ve ›rkç› gösterilere kap›lar sonuna kadar aç›ld›.
YÖK protestolar› da bu y›l, floven dalgan›n etki-
siyle daha farkl› bir anlam kazan›yordu. Geçen
y›llara göre daha kitlesel bir kat›l›mla YÖK pro-
testolar› gerçekleflti. Ancak Kürt ö¤rencilerinin
bu y›l da eylemlere kat›l›m› c›l›zd›.  

Gecekondu y›k›mlar›na karfl› direnifller, bu
y›l da sürdü. Özellikle ‹stanbul’da, Maltepe-Ba-
fl›büyük, Tuzla-fiifa gibi mahallelerde y›k›mlara
karfl› barikatlar kuruldu, saatlerce polisle çat›-
fl›ld›. 

‹flçi ve emekçiler, bu y›l konut sorunun ya-
n›nda, su sorunuyla da karfl› karfl›ya kald›lar.
Ankara halk› yaklafl›k bir hafta susuz kald›. Bir-
çok semtte su için protesto gösterileri yap›ld›.
Kapitalist-emperyalist sömürü sisteminin so-
nuçlar›yla daha fazla yüz yüze kal›nd›¤› 2007
y›l›nda kurakl›k, susuzluk, orman yang›nlar›,
sel bask›nlar› vb. felaketler, yine iflçi ve emek-
çiyi vurdu. Bir kez daha görüldü ki, insanl›k “ya
ölü y›ld›zlara götürecekti hayat›” ya da “dünya-
m›za inecekti ölüm!”

* * *

Y›l›n birkaç bafll›kta panoramas› böyleydi.
Önemli eflikler de afl›ld›, gerilemeler de yaflan-
d›. Önemli olan, gerekli derslerin ç›kar›l›p, bun-
lar›n devrim yolunda bir fener haline getirilme-
sidir. Gerek Hrant Dink’in cenaze töreni, gerek
1 May›s’taki Taksim kararl›l›¤›, kitlelerin gücü-
nü ortaya koydu. Gelece¤e tafl›nmas› gereken
de bu olmal›d›r.

2008, daha sert çarp›flmalara gebe olacak-
t›r. Önceki y›llar›n eksiklikleri ve zaaflar› afl›la-
rak bu zorlu kavgaya haz›rlan›lmal›d›r. 

Bir y›l› daha geride b›rak›yoruz. 2007 y›l›
da tarihimize olumlu-olumsuz birçok fley
katarak sona eriyor. Kitle hareketinin gös-
termifl oldu¤u s›çramalar, yaflad›¤› k›r›lma-
lar, öncülerin yapt›¤› hamleler, t›kan›kl›k-
lar… 

2007, kitle hareketinde önemli efliklerin
atland›¤› bir y›l oldu. Hem emperyalizm ve
faflizm cephesinden  sald›r›lar boyutuyla,
hem de bunlara cevap verme boyutuyla... 

Hrant Dink’in katledilmesi ve buna karfl›
kitlelerin vermifl oldu¤u tepkiyle bafllayan sü-
reç, artan floven sald›r›lar, linç histerileri eflli-
¤inde devam etti. 30 y›l aradan sonra tekrar
Taksim’i zapteden bir kararl›l›k sergilendi ve
“‹flte Taksim, iflte 1 May›s” diye inledi meydan-
lar. 

Bu iradeye karfl› devlet de bofl durmad› tabi-
i. Yeni anayasa taslaklar› haz›rland›, TMY ka-
nunlaflt›, “askerin-polisin elini so¤utmamak”
için genifl yetkilerle donan›ml› bir katiller sürü-
sü oluflturuldu. Gözalt›nda ölümler artt›, sokak-
ta, meydanda polis copu ve kurflunu eksilmez
oldu. 

Ve y›l›n son aylar›na estirilen floven-›rkç›
histeri eflli¤inde girdik… Sokaklara sal›nan sivil
faflistler, polisin ve askerin de deste¤ini alarak,
devrimci kurumlara, Kürt halk›na, iflçi ve
emekçilere sald›rd›. Hak arayan herkes terörist
ilan edildi. 

Ancak bu sald›r›lara karfl› direnenleri ve di-
renifl odaklar›n› yok etmeyi baflaramad›lar. Y›l›n
son aylar›nda, Telekom iflçileri, unutturulmaya
çal›fl›lan grev ile dikildi karfl›lar›na. 45 gün bo-
yunca süren grev, y›llar›n unutulan de¤erlerini,
dayan›flmay› ve kazanmak için sokaklara ç›k-
mak gerekti¤ini gösterdi. 

* * *

2006 y›l› biterken, 2007’de kitle hareketinde
ivmelenme yaflanabilece¤ini, durgun görünen
sürecin patlamalara gebe oldu¤una vurgu yap-
m›flt›k. Bir y›l içindeki geliflmeler, bu öngörü-
müzü do¤rulad›.

Devlet, Ermenilere karfl› y›llard›r sürdürdü¤ü
politikalar›n› Hrant Dink’i katlederek farkl› bir
boyuta s›çratt›. Ermeni soyk›r›m› tarihsel belge-
lere ra¤men yok say›lmaya devam edilirken,
bunu a¤z›na alan kim olursa olsun mahkum
edildi. Hrant Dink de Ermeni meselesini günde-
me tafl›yan ayd›nlardan biriydi ve bundan dola-
y› hedef tahtas›na, gazetesi Agos’la birlikte
oturtulmufltu. Nihayetinde 19 Ocak 2007 tari-
hinde fiiflli’deki Agos gazetesinin kap›s›nda,
herkesin gözü önünde katledildi. Devletin bu
suikast› planlad›¤› gün gibi ortadayd› ve daha
sonras›nda asker, polis, M‹T, J‹TEM vb. tüm fa-
flist kurumlar›n bu ifli bafltan sona bildi¤i anla-
fl›ld›. Her zamanki gibi piflkindiler ve sorumlulu-
¤u katilin “gençli¤i”ne atarak iflin içinden kurtu-
lacaklar›n› düflündüler. Ama kitle tepkisi art›n-
ca, elini kolunu sallayarak kaçan katili ve arka-
dafllar›n› yakalayarak yarg›lamak zorunda kala-
caklard›. 

Hrant Dink’in katledilmesine karfl› soka¤a
dökülen öfke, devletin kald›rd›¤› tafl› aya¤›na
düflürmesine yol açt›. Kitleler, Hrant Dink’in ce-
nazesine akt› ve katliam› lanetledi. “Katil Devlet
Hesap Verecek” sloganlar›yla inledi dört bir
yan. Faflizm bu tepkiyi beklemiyordu. Ama fa-
flist bask› ve sömürü düzeni bu tür kitle patla-
malar›na gebeydi.  

Yarg›lama süreci de tam bir aymazl›kla sür-
dürüldü. Katiller hakk›ndaki tüm iddialar, devlet
taraf›ndan farkl› gerekçelerle geçifltirilirken,
ba¤lar kendilerine kadar uzan›nca operasyonla-
r› durdurdular. Mahkeme süreci gizli görülmeye
bafllad›. Y›l içinde yap›lan yarg›lamalarda Agos
gazetesi ve yaz› iflleri müdürü olan Hrant
Dink’in o¤lu cezalara çarpt›r›ld›.

* * *

Mart ay› yine bahar›n nas›l geçece¤ini müj-
delercesine geldi. Hrant Dink’in katledilmesine
kitlelerin sokakta cevap vermesi, moralleri art-
t›r›c› bir etki yapt›. Önce 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü, sonras›nda 12 Mart Gazi Katlia-
m› y›ldönümü, 16 Mart, hepsi kitlesel ve coflku-
lu geçti. Newroz, Kürt illerinde yo¤un ve kitlesel
kutlan›rken, devletin sald›r›lar› da azg›nca oldu.
Mitingleri tertip edenler hakk›nda gözalt› ve so-
ruflturmalar  yafland›. 

21 Mart sonras›nda egemen s›n›flar içindeki
klik çat›flmalar›ndan kaynakl› cumhurbakanl›¤›
tart›flmalar› yafland›. Cumhurbaflkanl›¤›n›n
odak noktas›na oturdu¤u tart›flmalar, seçim ka-
rar›n›n al›nmas›yla sonuçlan›rken, sokaklar la-
ik-anti laik çat›flmas›n›n payandas› haline geti-
rildi. Ordunun ça¤r›s›yla gericilere karfl› “Cum-
huriyete sahip ç›kmak” ad›na milyonlarca kifli,
klikler aras› çat›flmaya alet edildi. Bu klik çat›fl-
mas›, ayn› zamanda milliyetçi dalgan›n yüksel-
mesinde kullan›ld›. Zamanlama da ilginçti za-
ten. Tam 1 May›s öncesine denk getirildi. Çün-
kü bu y›lki 1 May›s’ta Taksim hedefi belirlen-
mifl, bu da devleti yeterince korkutmufltu. Bu
hengamede 1 May›s’› unutturabilece¤ini düflün-
düler, ama y›llar›n getirmifl oldu¤u öfke ve biri-
kime engel olamad›lar. 

1 May›s’ta kitleler, Taksim’e akmaya karar-
l›yd›. Devlet, ‹stanbul’un girifl ç›k›fllar›n› kapata-
rak, günler öncesinden psikolojik savafla baflla-
m›flt›. “Taksim’e sokmayaca¤›z” diyorlard› ama
daha 1 May›s’›n erken saatlerinden itibaren
Taksim hedefine kilitlenen kitleler, sokaklarda
çat›flmaya bafllad›. Ve sokak sokak çat›flarak
Taksim’i zorlad›lar. Al›nan tüm önlemlere, poli-
sin vahflice sald›r›lar›na ra¤men Taksim’e ç›k›l-

d› ve büyük bir kazan›m elde edildi. Çat›flmalar
gün boyu sürdü. Devlet aciz kalm›flt›.  

1 May›s sonras›, egemen s›n›flar cumhur-
baflkanl›¤› kriziyle bafllayan ve klikler aras› ça-
t›flman›n son raunduna girdiler. Bu çat›flman›n
fliddetiyle öne çekilen parlamento seçimlerine
haz›rl›klar bafllad›. Kitleleri bir flekilde düzene
ba¤lamak gayretindeki iflbirlikçi tekelci burju-
vazinin öne ç›kard›¤› ça¤r›, “oy verin de kime
verirseniz verin” idi. Çünkü seçime kat›l›m ora-
n› ne kadar yüksek olursa, kendilerini o orada
meflrulaflt›racaklard›. 

Nisan ay› bafl›nda Abdullah Gül’ün adayl›-
¤›yla bafllayan “laik-dinci” saflaflmas›nda kitle-
leri arkalar›na takmaya çal›flan düzen partileri,
milliyetçilik yar›fl›na girerek, aralar›nda fark
kalmad›¤›n› da göstermifl oldular. Yine de kitle-
leri floven histeriyle seçim sand›klar›na ak›tma-
y› baflard›lar. ABD emperyalizminin deste¤ini
arkas›na alan AKP, ezici bir ço¤unlukla yeniden
iflbafl›na gelince, klikler aras›nda geçici uzlafl-
malar sa¤land›. Ne var ki, her yeni geliflmede
bu çat›flma yeniden alevlen-
meye haz›r haldedir. Emper-
yalistlerin bölgedeki güç den-
gesine göre, iflbirlikçilerin sür-
tüflmesi devam edecektir.   

* * *

2007 y›l›n›n önemli bir ke-
siti egemen klikler aras›ndaki
çeliflkiler ve buna kitleleri alet
etme çabas› fleklinde geçti.
Fakat kendi aralar›ndaki çelifl-
ki, kitlelere dönük sald›r›lar›n
h›z›n› kesmedi. Aksine bu ko-
nuda her zaman oldu¤u gibi
tam bir uyum içinde hareket
ettiler.

Özellikle Terörle Mücade-
le Kanunu’nun yasallaflmas›-
n›n ard›ndan polis ve asker,
sokaklarda adeta insan av›na
ç›kt›, gözalt›nda iflkenceler art-
t›. Önce Beyo¤lu Karakolu’nda
Festus Okey silahla öldürüldü.
“Polisin silah›n› kapt›, biz de
vurmak zorunda kald›k” dedi-
ler. Savc›l›k gerekli araflt›rma-
y› geciktirince, cinayet delilleri birer birer yok
edildi. Ard›ndan s›n›rd›fl› edilmek için gözalt›na
al›nan bir genç, misafirhanede öldü ve buna da
“intihar” dediler. Son olarak geçti¤imiz ay Avc›-
lar’da, ard›ndan ‹zmir’de iki kifli katledildi. Ka-



Ço¤umuz, Kazda¤›’n› okulda gördü¤ümüz co¤rafya
derslerinden hat›rlar›z. Baz›lar›m›z, eski ad›n›n ‹da Da-
¤› oldu¤unu duymufluzdur. Baz›lar›m›z da Akçay ya da
Alt›noluk’a giden bir yak›n›m›zdan oksijeni bol olan bir
da¤ oldu¤unu dinlemiflizdir. O eflsiz güzelli¤i gidip gö-
rerek, bol oksijeni ve temiz havay› ci¤erlerine doyas›ya
çekenlerimiz de vard›r. 

Son günlerde bas›nda Kazda¤›’n› çokça duyar ol-
duk ve bütün bu bilgilerimizi yeniden hat›rlad›k. Ama
maalesef, o eflsiz güzellikleriyle de¤il, bu güzelliklerin
madenciler taraf›ndan katledilmesiyle gündeme geldi.
Yap›lacak do¤a katliam›ndan, Kazda¤› yöresi köylüleri-
nin, çevrecilerin ve duyarl› kesimlerin Kazda¤›’n›n kat-
ledilmesine karfl› yapt›¤› eylemler sayesinde haberdar
olduk. Kazda¤›’n›n sahip oldu¤u güzelliklere el uzat-
mak için insan›n iyice cani olmas› gerekir. Ki, madenci
emperyalist tekeller, b›rak›n do¤ay›, karlar› u¤runa on-
binlerce insan› katletmek için bile bir an tereddüt et-
mezler. 

Peki bu Kazda¤› nerededir ve s›n›rlar› nerelere ka-
dar uzan›r? 

Kazda¤› sadece doruklardan ibaret de¤il, bir da¤
sistemidir. Genifl bir co¤rafyay› kapsar. Çevresiyle bir-
likte de¤erlendirilmektedir. Edremit Körfezi, Bayramiç,
Yenice ve Ezine ovalar›n› da kapsayan jeolojik bir sis-
temdir. Bu sistemin tümüne “Kazda¤› yöresi” denmek-
tedir. Bal›kesir ile Çanakkale’nin birleflti¤i yerde, ayak-
lar›yla Ege Denizi’ne basarken kollar›yla da Marmara
Denizi’ni kucaklar. Biga Yar›madas›’n›n en yüksek küt-
lesidir. Kazda¤›’n›n güneye bakan eteklerinin denizle
bulufltu¤u yerde, güzel tatil beldelerimiz Edremit, Alt›-
noluk ve Akçay bulunmaktad›r. 

‹da Da¤›’n›n alt›n› yeflildir
Kazda¤›, Yunan Mitolojisi’nin ‹da Da¤›d›r. Home-

ros’un ‹lyada’s›nda “bol p›narl› vahfli hayvanlar›n anas›”
olarak geçer. Gerçekten de Kazda¤›’n›n her taraf›ndan,
buz gibi suyu olan binlerce kaynak f›flk›rmaktad›r. 1500
metre rak›mda dahi yaz k›fl suyu olan kaynaklar bulun-
maktad›r. Edremit, Alt›noluk ve Akçay’›n o bol ve buz
gibi so¤uk içme suyu, Kazda¤›’n›n eriyen kar sular›d›r. 

Kazda¤›, bu bol suyu ile konumundan kaynaklanan
jeolojik, morfolojik, iklim ve toprak yap›s› sayesinde,
zengin bir bitki örtüsü ile kapl›d›r. Kazda¤›’nda dünya-
da sadece bu yörede yetiflen Kazda¤› göknar›n›n d›-
fl›nda yaklafl›k 1000 bitki türü bulunmakta ve bu bitki-
lerden 70 kadar› yaln›zca Kazda¤›’nda yetiflmektedir.
K›z›lçam, karaçam, kay›n, göknar, kestane, mefle, k›z›-
la¤aç ve ç›nar gibi a¤açlar; sistus(laden), erika, karaça-
l›, bö¤ürtlen, sarmafl›k gibi bitkiler; kekik, adaçay›, su-
mak gibi t›bbi bitkiler, bu zengin bitki örtüsünün sadece
birkaç üyesidir. Bütün bu bitkiler 3 milyon dönüm orma-
n› oluflturmaktad›r.

Kazda¤›, sadece p›narlar› ve bitki örtüsüyle de¤il,
zengin yaban hayvan› çeflidiyle de dikkat çeker. ‹lk
ça¤lar›n “vahfli hayvanlar anas›”d›r çünkü o. Ay›, kara-
ca, yaban kedisi, su samuru, sincap, yarasa, kirpi, tav-
flan, porsuk, sansar, tilki, yaban domuzu, kartal, do¤an,
atmaca, flahin, keklik, tahtal›, çulluk ve çeflit çeflit bal›k-
lar, ba¤r›na bas›p bir anan›n yavrusunu beslemesi gibi
kaynaklar›ndan besledi¤i vahfli hayvanlardan sadece
bir kaç›d›r.

Kazda¤›’ndaki göknar, karaçam, k›z›lçam, kestane,
kay›n gibi a¤açlar›n oluflturdu¤u orman›n üzerinden
da¤›n eteklerindeki köylere do¤ru esen bol oksijenli
rüzgar, özellikle solunum yollar›na ba¤l› rahats›zl›klar-
dan flikayet edenlerin flifa kayna¤›d›r. Kazda¤lar›’ndan
gelen orman havas› ile denizin iyotlu ve oksijen miktar›
yüksek havas› birleflince, Alt›noluk fiahinderesi bo¤az›
oksijen çad›r› fleklini almaktad›r. Buran›n, dünyan›n ok-
sijen bollu¤u yönünden ilk üç yerinden biri oldu¤u tespit
edilmifltir. Kazda¤›’n›n civar›nda yer alan belde ve köy-
lerde havan›n temizli¤i ve oksijen bollu¤u hissedilir de-
recede yüksektir. Öyle ki buralarda sadece birkaç saat-
lik uyku bile zinde uyanmak için yeterlidir. Hatta Kazda-
¤› eteklerinde bulunan ve denize sadece 3 km uzakl›k-
ta bulunan Yeflilyurt Köyü, havadaki oksijen oran›n›n
en yüksek oldu¤u Alpler’den sonra dünya s›ralamas›n-
da ikincidir. 

Bu özellikleriyle Kaz da¤lar›, bütün dünyan›n da
dikkatini çekmifltir. Kazda¤› yöresi, orman, orman alt›
bitki örtüsü ve sahip oldu¤u endemik(yani sadece Kaz-
da¤›’nda yetiflen bitki) türleriyle, do¤a ve hayvan varl›¤›
ile korunmas› gereken bölge olarak belirlenmifltir. Ör-
ne¤in, Dünya Bankas› taraf›ndan desteklenen, “Bitki
Gen Kaynaklar›n›n Yerinde Korunmas›” projesinin pilot
bölgesi olarak seçilmifl ve buradaki bitki ve hayvan
zenginli¤i koruma alt›na al›nm›flt›r. Ayr›ca, Kazda¤›
1993 y›l›nda Milli Park ilan edilerek korunmaya al›nm›fl-
t›r. Ancak, tamam› de¤il, yaln›zca, Bal›kesir s›n›rlar›
içinde kalan, güneyinden doruklar›na kadar olan çok
küçük bir bölümü Milli Park kapsam›ndad›r.

Kazda¤›, do¤al güzellikleri ve bol oksijeni ile yerli
ve yabanc› turistleri kendine çekmektedir. Alt›noluk ve
Akçay, adeta, emeklilerin dinlenme yeri haline gelmifl-
tir. Ancak, Kazda¤›’n›n sahip oldu¤u potansiyel turizm
yönünden yeterince kullan›lmamaktad›r. Son y›llarda
eko-turizm denilen bir turizm türü geliflip yayg›nlaflmak-
tad›r. Bu do¤al güzellikleri ile bir yörenin turizmi de-
mektir. Yani,  yabani bitki ve hayvanlar› görmek ama-
c›yla yap›lan gezilerdir. 

Kazda¤›, eko-turizm yönünden oldu¤u kadar, tarihi
ve kültürel potansiyeliyle de öne ç›kmaktad›r. Çünkü o,
ilk ça¤lar›n Yunan mitolojisinin ‹da Da¤›, Türkmenlerin
Anadolu’ya gelmesiyle ise Sar›k›z’›n Kazda¤›’d›r. Böl-
gede yaflanan iki ayr› halk›n ve iki ayr› tarihsel döne-
min kültürünü ve efsanelerini üzerinde toplam›flt›r. Bu
özellikleri ona paha biçilmez de¤erler katmaktad›r. 

Homeros’un “bin p›narl› ‹da”s›, tatilini tarih ve do¤a
ile iç içe geçirmek, orman yürüyüflleri yapmak, flelâlele-
rin sesini dinleyerek huzur bulmak isteyenler için, gele-
cekte do¤a afl›klar›n›n çok ra¤bet edece¤i bir eko-tu-
rizm ve kültür turizmi merkezi olacakt›r.

Kazda¤›, sadece burada yetiflen 70 çeflit bitkisi, 3
milyon dönüm orman›, 12 milyonu aflk›n zeytin a¤ac›,
sadece burada bulunan göknar›, kapl›calar›, dünyan›n
ikinci oksijen cenneti, Truva, Antandros, Gargara vb.
antik kal›nt›lar›, Türkmen, Yörük ve Midilli göçmenleri-
nin oluflturdu¤u de¤iflik kültürlere ev sahipli¤i yapma-
s›yla, sa¤l›k ve eko turizm yönünden büyük potansiyel-
lere, tar›msal anlamda ekonomik potansiyellere sahip
olan bir bölgedir. 

Bütün bunlara bakt›¤›m›zda köylülerin de dedi¤i gibi
Kazda¤› zaten “yeflil alt›n”a sahiptir. O yeflil alt›n ki,
ona bin y›llard›r hayat veriyor. Kazda¤›, kendine ölüm
getirecek olan sar› alt›n› ise ba¤r›nda en derinlere sak-
lam›flt›r adeta. ‹flte aç gözlü emperyalist maden tekelle-

ri derinlerde sakl› olan bu sar› ölümü yer yüzüne ç›ka-
r›p, 250 milyon y›ll›k güzellikleri ve binlerce y›ll›k tarihi
üzerinde tafl›yan ‹da Da¤›’n› öldürmeye çal›fl›yorlar. 

“Binbir p›narl› ‹da Da¤›” 
bir buçuk milyon insana da hayat veriyor
Kazda¤›, nas›l ki bin y›llard›r ba¤r›na bast›¤› vahfli

hayvanlar›n anas›ysa ve köpük köpük akan p›narlar›yla
bir anan›n yavrusunu beslemesi gibi onlar› nas›l besle-
diyse, yine bin y›llard›r bir etek misali ayaklar›na dökü-
len ovalar›nda yaflayan insanlar› da beslemektedir. 

Bugün Kazda¤›’n›n üzerinde ve eteklerindeki ova-
larda, yaklafl›k bir buçuk milyon insan yaflamakta, bin-
lerce köyde onbinlerce köylü geçimini Kazda¤›’n›n be-
reketli topraklar›ndan sa¤lamaktad›r. Zeytincilik, bahçe
bitkileri baflta gelen ihraç ürünleri olup, g›da üretimi
aç›s›ndan sebze ve meyve üretimi önemli tar›msal
ürünler aras›nda yer almaktad›r. Alt›n bir defa al›n›r ve
al›nd›¤›nda da do¤ay› öldürür. Ama zeytin, on y›llarca
ürün vermekle kalmaz, ayn› zamanda do¤aya hayat
verir. 

Bu yüzden köylüler kaz da¤›n›n dört bir yandan
ba¤r›n›n delinmesi karfl›s›nda aya¤a kalkm›fl durumda-
lar. “Sar› alt›n de¤il, yeflil alt›n” istediklerini hayk›r›yor-
lar, do¤ay› ve hayat› istiyorlar. Çünkü Kazda¤›’n›n ak
süt gibi köpük köpük akan berrak kaynaklar› siyanürle
zehirlendi¤inde, gitti¤i yere yaflam de¤il ölüm tafl›ya-
cakt›r. 

Maden yasas› do¤a katliam› yasas›d›r
Dünya çap›nda de¤eri olan ve koruma alt›na al›nan

hatta Milli Park ilan edilen bir bölgede, do¤ay› tahrip
eden alt›n aramas›na nas›l izin verildi¤ini düflünüyorsu-
nuz. Üstelik de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi
Güler’den “yap›lanlarda mevcut yasalara ayk›r› bir du-
rum yok” aç›klamas›n› duyunca, iyice flafl›r›yorsunuz.
Sonra, bütün mahkeme kararlar›na ra¤men Bergama
alt›n madenlerinin kapat›lamamas›n› düflünüyor ve
“bunda bir ifl var” diyorsunuz. “Do¤an›n tahribi nas›l ya-
salara ayk›r› olmaz” diye düflünüyorsan›z, 2004 y›l›nda
Maden Yasas›’nda yap›lan de¤iflikliklere bakman›z ge-
rekiyor. Bütün bu sorular›n yan›t› orada bulunuyor. 

2000 y›l›ndan itibaren, ‹MF ile yap›lan anlaflmalarda
ülkenin yeralt› zenginlikleri pazarl›k masas›n›n önemli
maddelerindendi. Emperyalist madencilik tekellerinin
IMF kanal›yla yapt›¤› bask›lar sonucunda, 2004 y›l›nda,
5177 say›l› kanunla, Maden Yasas›'nda de¤ifliklikler
yap›ld›. Yap›lan bu de¤iflikliklerle, tekellere, milli park,
orman, meralar, sahil fleridi, turizm bölgeleri, yerleflim
alan›, askeri alan, su havzas›, tar›m alan›, S‹T alan› ay-
r›m› gözetmeksizin madencilik faaliyeti yapmas›na izin
verilmifltir. Maden arama faaliyetleri, Çevresel Etki De-
¤erlendirilmesi (ÇED) kapsam› d›fl›na ç›kar›ld›. Arama
izinleri toplam rezervin yüzde 10’unun iflletilmesine izin
verirken, rezerv miktar›n›n belirlenmesi de madenci fir-
man›n beyan›na b›rak›ld›. Emperyalist tekeller, kendi
ülkelerindeki yasalar, yönetmelikler ve çevre yapt›r›m-
lar›ndan dolay› rahat hareket edemediklerinden ve al›n-
mas› zorunlu önlemler nedeniyle maliyetlerin artmas›n-
dan dolay›, gözlerini yar›-sömürge ülkelerin alt›n ma-
denlerine diktiler. Nitekim, Almanya, Çek Cumhuriyeti,
Yunanistan ve Amerika’n›n baz› eyaletleri siyanürle al-
t›n aranmas›n› yasaklarken, Romanya ise yasaklama
çal›flmalar› yapmaktad›r. 

Emperyalist tekellere tan›nan kolayl›klar bunlarla da
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Almanya’ya yay›lan ›rkç› dalga

Türkiye’de devlet eliyle körüklenen linç ve ›rkç› histeri,
Avrupa sokaklar›na da Türk konsoloslular› ve gerici-faflist
örgütler arac›l›¤›yla tafl›nd›. Burjuva bas›n, özellikle Hürri-
yet gazetesi buralarda ç›kard›¤› yay›nlar›yla eylemleri ör-
gütleyen konumundayd›. 

Belçika’da faflistlerin öncülü¤ün birkaç yüz kiflinin soka¤a
ç›kmas› ve Kürtlere, Kürt iflyerlerine sald›rmas›yla ›rkç› dal-
ga bafllat›ld›. Belçika polisinin sert tutumuna ra¤men ey-
lemler dinmedi. Haftalarca Belçika sald›rganl›¤›n oda¤› ol-
du. Olaylar›n Almanya, Fransa, Avusturya ve di¤er Avrupa
ülkelerine s›çramas› uzun sürmedi. Berlin, Köln, Mannheim
vb. flehirlerde sald›rlar devam etti. 

“Edi Bese” (Art›k Yeter!) slogan›yla Avrupa’n›n çeflitli ül-
kelerinde binlerce insan da savafl› ve ›rkç› sald›r›lar› pro-
testo etmek için soka¤a ç›kt›. Faflistlerin sald›r›lar›n›n du-
yulmas›n›n ard›ndan sokak¤a, eyleme gelen kitle say›s›nda
önemli art›fllar meydana geldi. Örne¤in Berlin’de 27
Ekim’de 500 kifli ve ço¤unlu¤u Türkiyeli sokaktayken, 28
Kas›m’da faflistlerin bin kifli ile yapt›klar› eylem sonras› Kürt
derne¤ine sald›rmalar› sonucu, hem o gün yüzlerce insan
derne¤e kofltu, hem de bir hafta sonra düzenlenen eyleme
2-3 kat› kitle kat›ld›. Köln’de de eylemlerin seyri benzerdi. 

Almanya’da dikkat çeken, milliyetçilerin eylemlere “Kürt
Türk Kardeflli¤i” ad› alt›nda ikiyüzlüce bir ça¤r›da bulunmufl
olmas›yd›. Yine dikkat çeket di¤er bir yan, bu eylemlere ka-
t›lanlar›n neredeyse tamam›n›n gençlerden olmas›yd›. Y›l-
lard›r varl›k göstermeyen Ülkü Ocaklar›’n›n eylemlerde en
önde yürümesi, Kürtlere yönelik sald›r›n›n Kreuzberg/Neu-
kölln faflistlerin aç›ktan hiçbir faaliyet yürütmeye cesaret
edemedi¤i semlerde olmas› di¤er bir tehlikeydi. Devrimci-
ler-demokratlar, bu semtlerde rahatl›kla eylem yaparken,
sald›r›lardan sonra ancak önlemler al›narak soka¤a ç›k›l›r
oldu. 

Gençlerin eylemde yo¤un olmas› ve sald›rgan tutumlar›
ise, örne¤in Almanya’da iflsizli¤e, e¤itimsizli¤e yani Alman
devletine duyulan öfkenin kanal bulup milliyetçili¤e akt›¤›-
n›n göstergesi oldu. 

Alman devleti eylemleri f›rsat bilerek hemen aç›klama
yapt› “olay ç›karan gençleri hemen s›n›r d›fl› edece¤iz, bi-
zim polisimizi yabanc›lar yaralayamaz vb.” Devlet destekli
Türk dernekleri bu aç›klama üzerine hemen geriye çekildi-
ler ve eylem dalgas› Almanya’da h›z›n› yitirdi. 

Alman devleti bu tehdidi sadece faflistlere yöneltmedi,
sald›r›lara cevap verenlereydi ayn› zamanda. Ancak Alman
kamuoyunda Kürtlerin sald›r›ya u¤ramas›ndan do¤an des-
tek ve dayan›flma, anti faflistlerin destek vermek için alan-
lara gelmesi, bas›n›n ›rkç› sald›r›lara genifl yer vermesi,
devletin aç›ktan Kürtlere karfl› tav›r almas›n›n önünü ald›.
Ancak Kürt kurumlar›nda denetimini ve bask›s›n› da artt›r-
d›.

Bir ayd›r Avrupa’n›n her yerinde ›rkç›l›¤a, milliyetçili¤e,
savafla karfl› mitingler düzenleniyor. Ancak bu eylemlerde,
Türk devletinin örgütledi¤i ve daha da geniflletmeyi düflün-
dü¤ü sald›r›lar göz önünde bulundurulursa, kat›l›m geçmifl
y›llara oranla zay›f. Türkiye Devrimci Hareketi eylemlerde
yerini ald› ancak kat›l›m› oldukça düflüktü.

Emperyalistler, paylafl›mda bir türlü anlafla-
m›yor. Haritalar masa bafl›nda çizildi¤i gibi
belirlenemeyince, ›rkç› sald›r› ve savafl için
kendi vatandafllar›n› arkas›na almak isteyen
ülkeler, ‘vatan bölünmez’ ç›¤›rtkanl›¤›yla halk›
soka¤a döküyor. Türkiye’de yaflananlar›n tab-
losu, 2003 y›l›nda Amerika’n›n Irak’a sald›r-
mak için Irak`›n kitle imha silahlar› üretti¤i ve
bunun bir tehlike yaratt›¤›na dünyay› inand›r-
maya çal›flmas›ndan hiç de farkl› de¤il.   

Türkiye’de bafllayan bayrakl› yürüyüfllerle
yap›lan sald›r›lar, linç giriflimlerine ve hatta
Rusya’da cinayete kadar uzand›. Avrupa'n›n
birçok ülkesinde yap›lan protesto gösterilerin-
de çok say›da kifli gözalt›na al›nd›, yaralanan-
lar oldu, dernek binalar›n›n bofl oldu¤u saat-
lerde binalara Türk milliyetçileri taraf›ndan sal-
d›r›ld›. Henüz ‹ngiltere'de yaflanmayan bu tür
olaylara ra¤men k›flk›rt›c› söylentiler bilinçli
olarak yay›l›yor. Ama tüm bunlar›n karfl›s›nda
sessiz kalmayan Kürtler ve ezilen halk›n sa-
vunucular›, Avrupa’n›n her ülkesinde ve fleh-
rinde durmaks›z›n, küçük-büyük protesto gös-
terileri, yürüyüfller ve aç›klamalar yap›yor. 

27 Ekim Cumartesi günü ‹ngiltere Baflbaka-
n› Gordon Brown'un konutu önünde yap›lan
protesto gösterisine yaklafl›k iki bin kifli kat›ld›.
Protesto gösterisinin ard›ndan, Trafalgar Mey-
dan›'na yürüyüfl s›ras›nda K›br›sl› bir kad›n›n
"Kahrolsun bölücüler… PKK teröristtir, Apo
bebek katilidir" diye ba¤›rmas› üzerine, polis
taraf›ndan alandan uzaklaflt›r›ld›.

28 Ekim 2007 Pazar günü ise, Londra'da
Türkiyelilerin yo¤un olarak yaflad›¤› kuzey
bölgesinde, 4 saate yak›n bir yürüyüfl yap›ld›.
Turkiyeli toplumun merkezi olarak bilinen
Dalston Junction'da toplanan kitle, Stoke Ne-
wington, Stamford Hill, Church Street (‹ngiliz-
lerin kuzeydeki gözde mekanlar›ndan biri),
Manor House, Green Lanes, Wood Green'den
devam edip Palmers Green'de son buldu.
Böylece daha önce hiç olmad›¤› kadar uzun,
coflkulu kitlesel bir yürüyüflle Kuzey Londra
bafltan bafla Kürtçe, Türkçe ve ‹ngilizce slo-
ganlarla inletildi. Ya¤mur nedeniyle yürüyüfle
kat›lanlar›n azalaca¤› düflünülürken, bafllan-
g›çta yaklafl›k 800 kifli olan kitle, yürüyüflün
sonlar›na do¤ru 3 bine yükseldi. 

Yürüyüfle PDD okurlar›, Britanya Kürt Der-
nekleri Federasyonu (FED-B‹R), Türk E¤itim
Birli¤i, Kürt Toplum Merkezi (Halkevi), Kürt-
Türk Dayan›flma Merkezi (Day-Mer), Britanya
Halk Meclisi, 78’liler ‹ngiltere Giriflimi, Göç-
men ‹flçiler Dernegi (Gik-Der), Atik Londra
Komitesi, , Yaflanacak Dünya, Yüzçiçek Açs›n
Kültür Merkezi (YÇKM), Tohum Kültür Merke-
zi ve ‹ngiliz gruplar kat›ld›. 

Yürüyüflte 'Free free Kurdistan, troops out
now' ( Kurdistan`a Özgürlük, Ordu D›flar› fiim-
di!), `T.C safl›rma, bizi da¤a tafl›rma`, `Tero-
rist Türkiye` , `Faflizmi döktü¤ü kanda bo¤a-
ca¤›z`,` Kürt, Türk, Ermeni, Yaflas›n Halklar›n
Kardeflli¤i`,` Faflizme Karfl› Omuz Omuza`
sloganlar› at›ldi. Biz PDD okurlar› da zaman
zaman megafondan tempo eflli¤inde Kürtçe-
Türkçe türküler, marfllar söylenmesine ve ‹n-
gilizce sloganlar at›lmasina öncülük ederek
kitlenin coflkusunu yüksek tutmaya çal›flt›k. 

Pazar günü yap›lan yürüyüflte hiç bir olay›n
yaflanmamas›na ra¤men, sonraki günlerde ,
“Yürüyüflte TürkiflBank'a sald›r›ld›¤›” söylentisi
duyuldu. Ayr›ca ayn› gün Türk milliyetçisi bir
grubun da Newington Green bölgesinde Türk
bayraklar›yla arabalar›n› süslemesi üzerine,
bu bölge izinli yürüyüfl güzergah›nda olmas›-
na ra¤men güzergah de¤ifltirildi. 

Manchester: Üç yüz dolay›nda gösterici 27
Ekim Cumartesi günü Türkiye ve Avrupa’n›n
çeflitli merkezlerinde Kürt halk›na ve kurumla-
r›na yönelik yo¤unlaflan ›rkç› sald›r›lar› pro-
testo ettiler. 

Bristol: Britanya Halk Meclisi taraf›ndan
Bristol Belediyesi önünde düzenlenen gösteri-
de iki yüz dolay›ndaki Kürdistanl› ve dostlar›
slogan ve pankartlar eflli¤inde Türk Devletini
protesto edip tüm Kürdistanl›lara direnifl ça¤-
r›s›nda bulundular. Yaklafl›k iki saat süren
gösteriye yabanc› bas›n›n ilgisinin yo¤un ol-
du¤u gözlendi. 

Liverpool: Bölgede yaflayan Kürdistanl›la-
r›n da 4 Kas›m Pazar günü benzer içerikli bir
protesto gerçeklefltirecekleri belirtildi. 

Dublin: Güney ‹rlanda’n›n baflkenti Dub-
lin’de Kürdistanl›lar henüz tarihi belli olmayan
bir protesto gösterisi haz›rl›yor. 

‹ngiltere’nin yan› s›ra birçok Avrupa ülke-
sinde Kürtlere yönelik sald›r›lara karfl› protes-
to eylemleri gerçekleflti. 

Ayr›ca Rusya’n›n baflkenti Moskova’da ya-
flayan Kürtler, faflist bir sald›r› sonucu hayat›-
n› kaybeden Kürt siyasetçi M.A.Küçükkaya
için sessiz protesto yürüyüflü gerçeklefltirdi.
Çerkezovski Pazar merkezi önünde toplanan
bine yak›n kifli, sesiz bir yürüyüfl düzenledi.
Eyleme baz› yabanc› esnaflar da destek ver-
di. Eylemciler aralar›nda seçtikleri bir grubu
taleplerini iletmek üzere Pazar Müdürlü¤üyle
görüflmeye gönderdi. Pazar Müdür yard›mc›-
s›, Kürt eylemcilerden oluflan kitlenin önüne
ç›karak, Kürt siyasetçi Küçükkaya’ya yönelik
sald›r›n›n faillerinin bulunmas› için ellerinden
geleni yapacaklar›na dair söz verdi ve sald›r›-
n›n arkas›ndaki güçler konusunda Kürtlerle
benzer fikirlere sahip olduklar›n› belirtti. 

Irkçı saldırganlığa karşı 
Avrupa’daki protesto eylemleri 

‹ngiltere’de protesto eylemleri



Devrim ve sosyalizm için

17Aral›k 2007Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

s›n›rl› de¤ildir. Maden-
cilikle u¤raflan tekellere
5 y›l vergi muafiyeti,
KDV indirimi, elektrik,
su ve sigorta primlerin-
de yüzde 50 indirim
sa¤lan›rken, ç›kar›lan
madenden al›nan dev-
let pay› yüzde 20’den
yüzde 2’ye düflürül-
müfltür.

2004 y›l›nda yap›lan bu de¤iflikliklerden sonra,
Bergama, Dersim ve Kazda¤›’nda alt›n madeni ça-
l›flmalar›, Artvin’de bak›r aramalar› yo¤unluk kazan-
d›, Toros Da¤lar› tafl ocaklar› ile delik deflik edilme-
ye baflland›. Emperyalistler ve iflbirlikçileri, önce bu
talan›n yasal zeminini haz›rlad›klar› için, yap›lan bü-
tün yasal baflvurular ve yarg› süreçleri talanc›lar›n
lehine sonuçlan›yor. Çünkü Enerji Bakan› Hilmi Gü-
ler’in de dedi¤i gibi, “yap›lanlarda mevcut yasalara
ayk›r› bir durum” bulunmuyor. 

Alt›n madenleri Kazda¤›’n›n 
yaflam suyunu kurutacak
Maden ‹flleri Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan, arala-

r›nda ‹ngiliz ve Kanadal› tekellerin de bulundu¤u 11
madenci tekele, Kazda¤›’n›n 400 bin dekar›nda yani
yüzde 40’›nda alt›n arama izni verdi. Bu tekeller,
Bayramiç-Çan hatt› üzerinde, Muratlar, Kuflçay›r,
Zeytinli, Kar›ncal›, Hac›bekirler, Sö¤ütalan, Bardak-
ç›lar, Halila¤a gibi 37 bölgede, 500’ü aflk›n sondaj
çal›flmas› yapt›. Sondajlar hemen hemen tamamla-
narak, iflletme izni al›nma aflamas›na gelindi. 

Daha sondaj çal›flmalar›nda bile çevre katliam›
bafllad›. Sondaj yeri ve yol için a¤açlar kesildi. Son-
daj çal›flmalar› flimdiden sular› buland›rd›. Bütün
bunlar, madenler iflletmeye aç›ld›ktan sonra yap›la-
cak do¤a katliam›n›n habercileridir. 

Madende alt›n aramak, samanl›kta i¤ne aramak-
tan kat kat zordur. Alt›n, do¤ada, kömür gibi bir da-
mar halinde bulunmuyor. Kayalar›n ve topra¤›n için-
de erimifl halde bulunuyor. ‹çinde alt›n erimifl topra¤›
d›flar›dan bakmakla tan›mak da mümkün de¤il. Kaz-
da¤›’n›n her taraf› delik deflik edilerek önce toprak
d›flar› ç›kart›lacak, sonra dinamitlerle patlat›l›p un
haline getirilecek. Bu un, suyla ve siyanürle y›kana-
rak alt›n elde edilecek. Bu y›kama ifllemleri için her
madenin günlük su ihtiyac› 7 bin tondur. Bu 35 mil-
yonluk Bayramiç’in günlük su ihtiyac›n›n kat kat üze-
rindedir. Yani, alt›n madenleri suyu kirletmekle kal-
mayacak, Kazda¤›’n›n zengin p›narlar›n› da kuruta-
cak. 

Siyanür, dünyan›n en zehirli kimyasal maddele-
rinden biridir. Bir çay kafl›¤› kadar miktar› bile onlar-
ca insan› öldürmeye yetmektedir. Kazda¤›’nda alt›n
ç›kart›l›rsa, bir trilyon tondan fazla topra¤›n ifllenece-
¤i, 400 bin ton siyanür kullan›laca¤›, bu siyanürün
300 bin tonunun suyu ve topra¤› zehirleyece¤i, 100
bin tonunun ise buharlaflma yoluyla havaya kar›fl›p
havay› zehirleyece¤i öngörülmektedir. Yine alt›n ma-
deni çal›flmalar› s›ras›nda 2 milyon 580 bin dönüm
orman›n, 10 milyon zeytin a¤ac›n›n etkilenece¤i tah-
min ediliyor. Siyanür, sadece kendisi zehirlemiyor.
Do¤ada uyur halde bulunan kanserojen ve zehirli
maddeler olan c›va ve arseni¤in aktif hale geçmesi-
ne sebep oluyor. 

Bu do¤a tahribat›n›n sonucunda, bölgede yafla-
yan köylülerin göç etmek zorunda kalaca¤›, bu fela-
ketten 20 bin zeytin üreticisi, 80 bin zeytin iflçisi ile
30 bin ailenin etkilenece¤i tahmin ediliyor.

Bunca do¤a katliam›na yol açan bir alt›n made-
ninin ömrü kaç y›l dersiniz? Sadece 10 y›l. Bütün bu
tahribatlardan sonra, emperyalist tekeller, geride,
zehirlenmifl hava, su ve toprak ile zehir çukurlar› b›-
rakarak çekip gidecekler. On y›ll›k bir aç gözlülü¤ün

etkisi yüzy›llar boyunca sürecek. 
Bir de maden lobilerinin, bu ma-

denlerden ülkenin zengin olaca¤› id-
dialar›na bakal›m. Tekeller, ç›kartt›k-
lar› her 1 gram alt›n›n ancak 20 mili
gram›n›, yani, yüzde 2’sini devlete
verecekler. Bu komik oran, sigorta
primi ve vergi muafiyetlerini bile kar-
fl›lamaya yetmez. 

“Ölüler alt›n takar m›?”
Kazda¤› yöresinde yaflayan köylüler, yaflam

kaynaklar› olan Kazda¤›’n›n ölümüyle kendilerinin
de ölece¤inin bilinciyle mücadeleye at›ld›lar. Çanak-
kale ilçe ve köyleri bu mücadelenin önünü çekiyor-
lar. ‹lçe ve belde belediye meclisleri de pefl pefle,
madenci tekellere iflletme ruhsat› vermeme ve böl-
geden uzaklaflt›rma kararlar› ald›lar. Köylülerden ve
yerel yönetimlerden gelen tepki ve bask›lar sonucu
CHP konuyu Meclis’e tafl›d› ve araflt›rma komisyonu
kurulmas›n› gündeme getirdi. 

Köylüleri yat›flt›rmak için Çanakkale’ye giden
Enerji Bakan› Hilmi Güler, eylemlerle ve "Kaz Da¤la-
r› a¤lar Hilmi Güler" pankart›yla karfl›land›. Hilmi Gü-
ler’in alt›n ve zenginlik hayalleriyle köylülerin gözünü
boyama giriflimi de bofla ç›kt›. Köylüler, ölüm getiren
alt›n› istemediklerini hayk›rd›lar bakan›n yüzüne.
“Ölüler alt›n takar m›” diye sordular.

Kazda¤›’n›n tahrip edilmesine karfl› bafllat›lan
eylemler, di¤er bölgelerdeki eylemleri de yeniden
canland›rd›. Yeni termik santrallerin yap›m›na karfl›
mücadele eden Yata¤anl›lar›n, siyanürle alt›n ara-
maya karfl› y›llarca mücadele eden Bergama köylü-
lerinin, yine alt›n madencilerine karfl› mücadele
eden Dersimlilerin, tafl ocaklar›yla Toroslar›n delik-
deflik edilmesine karfl› mücadele edenlerin ve bak›r
madencilerinin do¤a tahribat›na karfl› Artvinlilerin
mücadeleleri yeniden canland›. Yer yer dayan›flma
eylemleri ve mücadelenin birlefltirildi¤i anlar da ya-
fland›. 

Tekellerin nükleer santrallerle, plans›z yap›lan
barajlarla, madenlerle, zehirli varillerle do¤ay› tahrip
etmeleri h›z kazan›rken, buna karfl› mücadeleler de
yayg›nlafl›yor. Yer yer eflgüdümlü eylemler yap›l›yor.
Bergamal› ve Manisal› köylülerin yapt›¤› gibi, sorun
yaflanan yerlere gidilip destek sunuldu¤u da oluyor.
Mücadele baz› durumlarda ‹stanbul ve Ankara gibi
metropollere tafl›n›yor. Bütün bu olumluluklara kar-
fl›n, tekellerin h›z kazanan do¤a tahribat› ve talan›
karfl›s›nda güçlü, kitlesel ve yayg›n bir mücadele
örülebilmifl de¤ildir. Bunun en önemli nedeni ise, iflçi
s›n›f›n›n bu sorunu kendi gelecek sorunu olarak iç-
sellefltirip sahiplenmesinde ve mücadele alan›nda
yerini almas›ndaki eksikliktir. Oysa ülkenin bütün do-
¤as›, iflçi ve emekçilerin ve onlar›n çocuklar›n›n ge-
lece¤idir talan edilen. Emperyalist tekellerin do¤a
katliam›, iflçi ve emekçilerin ve onlar›n örgütlerinin
gündemine bütün a¤›rl›¤› ile girmelidir. Hatta bu alan
emperyalizme karfl› verilen mücadelenin önemli bir
muharebe alan› haline getirilmelidir. Kazda¤›, F›rt›na
deresi, Munzur Vadisi, Toroslar, nehirler ve denizler
ancak bu yolla kurtar›labilir. 

Mücadele, as›l olarak sorunu bire bir yaflayan
yerel güçlerden öteye geçemiyor. Tehlikeyle karfl›
karfl›ya kalan bölgenin yerel sorunu olarak kal›yor.
Bazen metropollere, merkezi mitinglere tafl›n›yor.
Ancak, iflçi ve emekçilerin, kendi sorunlar› olarak
sahiplenmesi, di¤er gündemlerinin yan›nda yer edi-
nebilmesi henüz baflar›lm›fl de¤il. Oysa tekellerin ül-
kenin dört bir yan›n› talan etmek için sald›rd›¤› bir
dönemde, birleflik mücadeleyi örmenin zemini güç-
lenmektedir. Dolay›s›yla sorunu, kitlelerden kopuk
çevrecilerin sembolik ç›k›fllar›ndan ve do¤rudan mu-
hatap olanlarla s›n›rl› kalmas›ndan kurtarmak gere-
kiyor. 

“Bol p›narl› vahfli hayvanlar anas› ‹da”
Kazda¤›’n›n mitolojide önemli bir yeri vard›r. Kazda¤›’n›n bili-

nen tarihi Milattan Önce 2000 y›llar›na kadar uzan›r. 
Homeros, ‹da Da¤›’ndan, ‹lyada adl› destan›nda, “bol p›narl›
vahfli hayvanlar anas›” diye söz eder. Homeros’un anlatt›¤›
ça¤da, yüksek doruklar› bulutlar› delen, kayalar›n aras›ndan
binbir p›narlar f›flk›ran, ormanlar›nda arslanlar›n ve parslar›n

dolaflt›¤› yemyeflil bir da¤m›fl. Öyle kocaman ve güzelmifl ki,
tanr›lar Olimpos’tan kalk›p, ‹da’ya ziyarete gelirlermifl. 

Yunan mitolojisi, ‹da’da geçen olaylarla doludur. ‹lk güzellik
yar›flmas› burada yap›lm›flt›r, Bafltanr› Zeus, Ganimedes’i bu
da¤dan kaç›rm›fl; Paris, ‹da’da büyümüfl ve evlenmifl; Afrodit

Paris’e burada afl›k olmufl; Troya Savafl›, tanr›larca buradan iz-
lenmifltir. Efsaneler, tanr›lar tanr›s› Zeus’un tap›na¤›n›n ve gü-
zel kokulu suna¤›n›n ‹da’n›n zirvesinde Gargaron’da oldu¤unu

söylemektedir.
Zeus, Girit’teki ‹da Da¤›’nda, Anatanr›ça  Kybele taraf›ndan

do¤urulmufl, Anadolu’nun ‹da Da¤›’nda, kar›s› Hera ile evlen-
mifltir. Truva Savafl›’n› da ‹da Da¤›’ndan seyredip yönlendir-

mifltir. 
Skamander (Küçük Menderes) nehri ‹da’dan akmaya bafllar.

Bir gün Herkül çok susam›fl ve ‹da Da¤›’n›n ete¤ini kazm›fl. ‹flte
o zaman Skamander akmaya bafllam›fl. Onun suyunda ay›fl›-

¤›nda y›kanan kad›nlar›n saçlar› alt›n sar›s› olurmufl. Efsaneye
göre, Truva yöresinin bütün k›zlar› zifaf gecesi arifesinde Ska-

mander nehrinde y›kan›rm›fl. 
Paris de ‹da Da¤›’nda yaflam›flt›r. Kraliçe Hekabe, en küçük

o¤lu Paris'i do¤urmas›na birkaç gün kala bir düfl görmüfl: Kar-
n›ndan bir alev ç›k›p Troya surlar›n› sar›yor, bütün flehri yang›-
na veriyormufl. Falc›lar bu düflü kötüye yormufl: 'Do¤acak olan

çocuk flehri y›k›ma götürecek' demifller. Bunun üzerine Troya
Kral› Priamos do¤an çocu¤u ‹da Da¤›'na b›rakmak üzere bir

ufla¤›na vermifl. Uflak, Paris'i da¤a b›rakm›fl, vahfli hayvanlar
nas›lsa hakk›ndan gelir, diye. Ama öyle olmam›fl. Bir difli ay›

gelip çocu¤u emzirmifl. Bir süre böyle yaflam›fl Paris. Sonra
Agelaos ad›nda bir çoban bulmufl, evine götürmüfl. Çocuklar›y-

la bir arada büyütmüfl. Paris'in öyküsü burada bitmiyor. ‹fle
tanr›lar, tanr›çalar kar›fl›yor:

Tanr›lar kat›nda bir e¤lence varm›fl. Davet edilmeyen nifak
tanr›ças› Eris olaya içerlemifl ve e¤lencenin doruk noktas›na

eriflti¤i bir s›rada alt›n bir elman›n üzerine 'üç güzele' yazarak
flölen sofras›na f›rlatm›fl. K›yas›ya bir mücadele bafllam›fl tan-
r›çalar aras›nda. Sonunda Aphrodite, Athena ve Hera ayakta

kalm›fl. Üç tanr›ça en büyük tanr› Zeus'a baflvurarak elmay› en
güzele vermesini istemifl. Zeus bu zor durumdan "Ben güzel-

den anlamam, bir kral o¤lu olan ve ‹da Da¤›'nda çobanl›k ya-
pan Paris bu seçimi en güzel flekilde yapar" diyerek olaydan

s›yr›lm›fl. 
Bunun üzerine üç tanr›ça ‹da Da¤›'na gelmifl. Hera, Paris'e As-

ya Krall›¤›'n› vaat eder. Athena sonsuz ak›l ve baflar›y›. Aphro-
dite ise alt›n elma karfl›l›¤› dünyan›n en güzel kad›n› olan

Spartal› Helena'n›n aflk›n› verece¤ini söyler. Paris elmay› Ap-
hrodit'e verir. Böylece dünyan›n ilk güzellik yar›flmas› ‹da’da

yap›lm›fl olur. Ne var ki, Paris, bu seçimi ile Troya savafl›na gi-
den süreci de bafllatm›fl olur. 

‹da Da¤›’ndan Kazda¤›’na nas›l geçilmifltir? Bu da yörede an-
lat›lan bir efsaneye dayan›r:

Edremit’in Güre Köyü’nde yaflayan Sar›k›z çok güzel, güzel ol-
du¤u kadar da iyi yürekli, yard›msever bir k›zd›r. Bu özellikleri
nedeniyle çekemeyenleri de çoktur. Yaflant›s› çeflitli söylenti-
lere yol açar. Ç›kar›lan söylentiler babay› çok üzer, ama elin-

den bir fley gelmez. Sar›k›z’›n önüne befl-on kaz katarak da¤a
b›rak›r. Orada yaflam›n› sürdürebilirse iyi bir insan oldu¤unu
kan›tlayacakt›r. Sar›k›z sessizce katlan›r. Bir gün babas› onu

görmeye gelir. Da¤a t›rman›rken yorulur ve k›z›ndan su ister.
Sar›k›z’›n da¤›n tepesinden elini uzatarak körfezden tas›n› dol-

durup, kendisine uzatmas›yla adamca¤›z flaflk›na döner. K›z›-
n›n erdi¤ini anlar, önünde namaz k›lar. Ancak s›rr›n›n anlafl›l-
mas› ile Sar›k›z orac›kta ölür. Baba çok üzülür, oralardan git-

mek üzere uzaklafl›r. O da bir tepede can verir. Kaz Da¤› ad›-
n›n bu söylenceden geldi¤i öne sürülmektedir. Da¤›n en yük-
sek doru¤u “Sar›k›z Tepesi”, babas›n›n öldü¤ü yer de “Baba

Da¤›” olarak an›lmaktad›r.

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için
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Akdeniz Selçuk ambar›nda 13 A¤ustos'ta
bafllayan direniflimiz 107.gününde. ‹flten at›lan
9 arkadafl›m›zla beraber her ambardan temsilci
düzeyinde kat›lan 40 kiflilik bir grupla direnifli-
miz devam ediyor. 

Direnifl s›ras›nda yapt›¤›m›z sohbetlerde il-
ginç bir fleyi ö¤rendik. Bugün sendikal› oldu¤u
için iflten at›lan bu arkadafllar›n baz›lar›, geç-
mifl y›llarda sendikal mücadele veren baflka ar-
kadafllara karfl› grev k›r›c›s› posizyonunda yer
alm›fllar. Bu hatalar›n›n, s›n›f kardeflli¤ine iha-
net etmifl olmalar›n›n bedelini sonras›nda böyle
ödemifller iflte: Sendikas›z ve her tür haktan
mahrum bir biçimde Akdeniz Selçuk ambar›nda
15-16 saat, üstelik hiçbir mesai ücreti almadan
kölece çal›flmaya mahkum olarak. Açl›k ve se-
faletle yüzyüze kalm›fllar. Bunun s›k›nt›s›n› di-
renifle bafllad›klar› güne kadar yaflam›fllar. Bu
çal›flma koflullar›na dayanamaz noktaya geldik-
lerinde ve arkas›ndan direnifle bafllad›klar›nda,
geçmiflte yapt›klar›n›n ne kadar kötü bir tutum
oldu¤unu çok daha iyi anlam›fllar. Böyle bir
geçmifle sahip olmalar›na ra¤men, sendikan›n
kendilerini sahipleniyor oluflu ise, direnifllerini
daha da güçlü k›lm›fl. Bugün art›k pekçok fleyi
daha iyi görebiliyorlar. 

Direnifl, bafllad›¤› günden bu yana, sadece
bu 9 arkadafl› de¤il, tüm ambar iflçilerini içine
alm›fl durumda. Bizler sendikal› ve sosyal hak-
lara sahip iflçiler olarak çal›flmaya devam edi-
yoruz, ama ifl d›fl›ndaki zamanlar›m›z› sendika-
n›n yapt›¤› programa uygun bir biçimde direnifl-
teki arkadafllar›n yan›nda geçiriyoruz. 

Direnifl bafllamadan önce sendikam›z›n
oluflturdu¤u fona 10 YTL ödüyorduk. Direniflin
bafllamas›yla birlikte temsilciler toplant›s›nda
al›nan kararla, bu miktar 20 YTL’ye ç›kar›ld›.
Oluflturdu¤umuz bu fondan direniflte yer alan 9
arkadafl›m›za haftal›k 150 YTL verilmektedir.
Ayr›ca her ambar, direnifl yerine s›rayla yemek
yapt›r›yor, yemekler birlikte yeniyor. Bu yemek
olay› iflçilerin kendilerinden gelifltirdikleri bir da-
yan›flma ve sahiplenme örne¤idir. 

Direnifl bafllad›¤›nda, önceleri ambarlar için-
deki temsilcilik önünde toplan›yorduk, sonras›n-
da sendikan›n ald›¤› kararla bu toplant›lar dire-
nifl yerine tafl›nd›. Amac›m›z direniflçilerin yal-
n›z olmad›¤›n› göstermekti. Her yeni ifl günün-
de daha kararl› ve kitlesel bir flekilde, ''Y›lg›nl›k
Yok Direnifl Var”, “Sendika Hakk›m›z Engelle-
nemez”, “Ya Sendika ‹necek Ya Kepenk ‹ne-

cek'' sloganlar›yla dosta düflmana kararl›l›¤›m›-
z› gösteriyoruz.

Her sabah, mesaiye gider gibi saat 9.00’da
direnifl yerinde toplan›yor ve havan›n durumu-
na göre çad›r aç›p açmayaca¤›m›za karar veri-
yoruz. Saat 10.30 siteden çay geliyor. Domino
masas› hiç bofl kalm›yor, bu günlerde satranç
da geldi. Ard›ndan 12.30’da yemek ve 15.30'da
da tekrar çay geliyor. Saat 18.00’de de da¤›l›-
yoruz. Havan›n çok so¤uk oldu¤u günlerde di-
renifl yerinin önünde palet yak›yoruz. 

Direniflin uzamas›yla birlikte sendikan›n al-
d›¤› kararla, y›ll›k izinlerimizi direnifl yerinde
kullanmaya bafllad›k. Y›ll›k izin kullananlar tüm
zamanlar›n› direnifl yerinde geçiriyorlar. 

Sendikam›z direniflin bafllad›¤› günlerden
bu güne kadar genel olarak militan, tutarl› ve
bafl e¤mez bir çizgi izlemifltir. Devletin sald›r›la-
r›nda sendika yöneticilerinin en önde yer alma-
s› bizim için ayr› bir moral kayna¤›d›r. Keza di-
renifle di¤er ambar iflçilerinin de ortak edilmesi,
kolektif bir biçimde direniflin gö¤üslenmesi yö-
nündeki kararlar› da olumludur. Ancak di¤er ta-
raftan, direniflte 107. günlere gelmifl olmam›za
ra¤men, direnifl yerindeki hantall›¤› ortadan kal-
d›racak, iç örgütlülü¤ü güçlendirecek ad›mlar
at›lmamaktad›r. ‹flçilerin direnifl yerindeki bekle-
yiflleri belli bir da¤›n›kl›k içindedir. Ziyaretler
gerçeklefltirildi¤inde ya da grev k›r›c›lar sözko-
nusu oldu¤unda militan bir durufl gösterilmekte,
her türlü sald›r› coflkulu bir biçimde gö¤üslen-
mekte, ancak, bunlar olmad›¤› zamanlarda, di-
renifl yerindeki durufl daha gevflek ve örgütsüz-
dür. ‹flçilerin e¤itimi ve s›n›fsal mücadele konu-
sunda bilinçlendirici toplant›lar yap›lm›yor oluflu
bir baflka eksikliktir. Üçüncüsü; direnifle destek
anlam›nda ambar iflçilerinin tümünün seferber
edilmesi bir olumluluk olmakla birlikte, destek
güçleri bununla s›n›rl›d›r. Direniflin yayg›n bir
biçimde duyurulmas›, ‹zmir içinden destek ve
dayan›flman›n örgütlenmesi, bir etkinlik-gece
vb faaliyetlerin örgütlenmesi, genifl kesimlere
ulaflarak bilgi aktar›lmas›, ailelerin de direniflin
bir parças› haline getirilmesi vb yap›lmamakta-
d›r. Bu da direniflin sonuç al›c› bir hale dönüfl-
mesini geciktiren bir etki yaratmaktad›r. 

‹flçilere dönük e¤itim faaliyetinin gerçekleflti-
rilmemesi önemli bir eksikliktir. Ve direniflin
içinde de bu eksikli¤in sonuçlar› kimi olumsuz
davran›fllarda görülmektedir. 

Sendikam›z geçmifl dönemde büyük
bedeller ödeyerek örgütlenmifl ve kazan-
d›¤› haklar› bugüne kadar koruyabilmifl-
tir. Var olan direnifl süreci sendikal› olan
ambarlar›n d›fl›nda kalan ambar patron-
lar› için bir korku iflçiler için bir umut ola-
bilmifltir. Bundan dolay› da Akdeniz Sel-
çuk ambar› TÜMT‹S için önemlidir. Ör-
gütlü bulundu¤umuz ambar patronlar›
var olan direniflin k›r›lmas› için Akdeniz
Selçuk ambar›n patronuyla dayan›flma
içerisindedirler. Sendikan›n bu direniflten
de kazan›mla ç›kabilmesi, eksikliklerini
aflmas›ndan geçmektedir.  SOKAKTA

KURDUK SOKAKTA KAZANACA⁄IZ!
YAfiASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEM‹Z!

Ambar iflçisinin
direnme kararl›l›¤›

6 KASIM’DA YÖK
PROTESTO ED‹LD‹
‹stanbul’da 6 Kas›m’da Beyaz›t Tramvay dura¤›nda toplanan ö¤-

renciler, YÖK’ün kald›r›lmas›n› istediler. Saat 13.30’da  yolu
trafi¤e kapatan ö¤renciler, “Üniversite Ö¤rencileri” imzal› “Kirli
Savafla ve fiovenizme Karfl› Halklar›n Kardeflli¤ini Hayk›r” ve
“Lise Ö¤rencileri” imzal› “Ne Ticarethane, Ne Hapishane, Eflit
Özgür Lise” pankartlar›n› açt›lar. Yo¤un polis ablukas› alt›nda
gerçeklefltirilen yürüyüflte “YÖK’e Hay›r”, “YÖK Kalkacak, Po-
lis Gidecek, Üniversiteler Bizimle Özgürleflecek”, “Yaflas›n
Halklar›n Kardeflli¤i”,  “Katil Polis Üniversiteden Defol”, “Fa-
flizme Karfl› Omuz Omuza” sloganlar› at›ld›. Tramvay dura-
¤›ndan Beyaz›t Meydan›’na yürüyen kitleye, üniversiteden
“Üniversitelerde Paras›z E¤itim, Söz, Eylem, Örgütlenme Öz-
gürlü¤ü ‹stiyoruz” yaz›l› pankartla ç›kan ö¤renciler de kat›ld›.
Ö¤renciler ad›na okunan bas›n aç›klamas›nda, YÖK’ün ifllevi-
ne vurgu yap›l›rken, artan floven-›rkç› dalgaya karfl› halklar›n
kardeflli¤inin yükseltilmesi ça¤r›s›n›n yan› s›ra, üniversiteler-
de eylem ve örgütlenme özgürlü¤ü istendi. Eyleme deste¤e
gelen tersane iflçileri ad›na da bir kifli konuflma yapt›. Bu ko-
nuflma s›k s›k “Üniversitede ‹flgal, Tersanede Grev” slogan›y-
la kesildi. Ard›ndan lise ö¤rencileri ad›na yap›lan konuflmada
YÖK’ün üniversite s›navlar› eliyle, iflçi ve emekçi çocuklar›na
kap›lar› kapatt›¤›na, liselerin ticarethane haline getirildi¤ine
ve adeta f tipi hapishanelere çevrildi¤ine de¤inildi. Yap›lan
konuflmalar›n ard›ndan çekilen halaylar ve Beyaz›t Marfl›’n›n
söylenmesiyle eylem bitirildi. ‹stanbul Üniversitesi E¤itim Fa-
kültesi’nin önüne kadar yürüyen kitle, Çav Bela marfl›n› söy-
ledikten sonra da¤›ld›. Eyleme yaklafl›k 500 kifli kat›ld›. Ayn›
meydanda E¤itim-Sen de bir eylem yaparak YÖK’ü protesto
etti. 

Ankara’da Gençlik Federasyonu’na üye ö¤renciler, YÖK önünde
yapt›klar› bas›n aç›klamas›yla YÖK’ü protesto ettiler. Türki-
ye’nin çeflitli illerinden gelen ö¤renciler, “YÖK’e Hay›r” pan-
kart›n› açt›lar. YÖK binas›na gelmeden otobüslerden inerek
kortejler oluflturan kitle, yürüyüfle geçti. Binan›n önünde yap-
t›klar› bas›n aç›klamas›nda YÖK’ün kara bir leke oldu¤unu
belirtip kald›r›lmas›n› istediler. Ard›ndan YÖK Baflkan› Erdo-
¤an Teziç’le görüflmeye 3 kiflilik heyet gönderildi. Yüksel
Caddesi’ne dönen 200 kiflilik kitle, burada da sloganlarla ey-
lemlerine devam etti. Ankara’da di¤er eylem de SGD, Ekim
Gençli¤i, DGH’n› aralar›nda bulundu¤u kurumlar taraf›ndan
düzenlendi. Yüksel Caddesi’nde toplanarak Sakarya Cadde-
si’ne yürüyen kitle, çeflitli sloganlarla YÖK’ü protesto etti.  

‹zmir’de Ege Üniversitesi Kampüsü’nde toplanan ö¤renciler, Bor-
nova Metro ‹stasyonu’na yürüyerek yapt›klar› bas›n aç›klama-
s›yla YÖK’ü protesto ettiler.  

Adana’da Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi önünde
toplanarak “YÖK’e ve E¤itimin Ticarileflmesine Karfl› Müca-
deleye” ve “Üniversitemizde Bilim ve Özgürlük Düflmanlar› ‹s-
temiyoruz. Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i” pankart›n› açan 200
kiflilik kitle, Rektörlük binas›na yürüdü. Burada yap›lan bas›n
aç›klamas›n›n ard›ndan eylem bitirildi. 

YÖK eylemleri ayr›ca, Bursa Kocaeli, Uflak, Malatya, Eskiflehir,
Diyarbak›r, Mu¤la’n›n da aralar›nda bulundu¤u 20’ye yak›n
ilde yap›ld›.  

Her ambar, direnifl yerine s›rayla yemek yapt›r›yor, ye-
mekler birlikte yeniyor. Bu yemek olay› iflçilerin kendilerin-
den gelifltirdikleri bir dayan›flma ve sahiplenme örne¤idir. 



13 Kas›m’dan bu yana
Fransa grev dalgas›yla sars›-
l›yor. Frans›z Cumhurbaflka-
n› Sarkozy seçimlerden he-
men sonra sosyal hak gasp›
paketini tan›tm›flt› ve alt› ay
içinde bu kapsaml› plan› uy-
gulayaca¤›n› aç›klam›flt›.
Frans›z iflçi ve emekçileri ise
“son söz bizimdir” diyerek
cevab› vermekte gecikmedi-
ler. Ve Avrupa Birli¤i’nde tüm
gözler Fransa’ya çevrildi. 

Sosyal hak gasplar›ndan en yo¤un etkilenen
tren yollar› ve kamu enerji sektöründe çal›flan iflçi-
ler, emeklilik yafllar›n›n yükseltilmesine karfl› 13
Kas›m’da greve gittiler. Ulafl›m felce u¤rad›, kara
yollar›nda 350 km uzunlu¤unda kuyruklar olufltu, ifl-
çi ve emekçiler bisikletlerle yola koyuldu. Özellikle
Paris metrosunda hayat durdu, h›zl› trenler çal›fl-
mad›. Greve kat›l›m oran›, istenilen düzeyde olma-
sa da bu kadar›yla bile grevin gücü görüldü. 

20 Kas›m Sal› günü ise, Fransa’da hayat durdu.
Fransa çap›nda 700 bin kifli mitinlere kat›ld›, sade-
ce Paris’te 70 bin kifli sokaktayd›. Ö¤renci sendika-
lar› Sal› günü 40 bin ö¤rencinin sokaklarda oldu¤u-
nu aç›klad›. Sal› günü 5.2 milyon memur soka¤a
ç›kt›. Ö¤retmenlerin yüzde 60’› grevdeydi. Hastane-
ler grevdeydi, posta da¤›t›lmad›, gazete da¤›t›mc›-
lar›n grevi gazeteleri durdurdu, havaalan› çal›flanla-
r› uçak seferlerini durdurdu, trenler çal›flmad›, h›z›l›
trenlerden ikisinde grev vard›, metrolar durdu, tren
yollar› çal›flanlar› trenleri kald›rmad›, 85 üniversite-
nin 50’sinde kap›lar kapand›, bal›kç›lar, Paris Ope-
ras› çal›flanlar›, göçmenler, herkes sokaktayd›.
Tren yolu çal›flanlar›n›n grevine memurlar›n bir
günlük grevi ve özellikle üniversite ö¤rencilerinin gi-
derek yükselen eylemleri eklenince, Fransa’da 12
y›l aradan sonra yine sokaklar inledi. 

Grevde kimse evinde kalmad›, her yer miting
alan›na dönüfltü. Hak gasplar› program›n›n kapsa-
m›nda olanlar, ona karfl› el ele verdi. Ö¤renciler,
yeni Yüksekö¤retim Yasas›’yla üniversitelerin ser-
mayeye daha fazla aç›ld›¤› için, ö¤retmenler ald›k-
lar› maaflla geçinemedikleri için, tren yollar› iflçileri
emeklilik haklar› için...

Fransa’da yaflanan grevler, sadece Sarkozy’nin
sald›r› paketinin geri püskürtülmesiyle s›n›rl› de¤il.
Bu grevlerde öne ç›kan varolan haklar› savunmak-
tan çok, olmayanlar için soka¤a dökülmek. Eylem-
lere kat›lan büyük bir ço¤unluk, ücretlerin düflüklü-
¤ü ve hayat pahal›l›¤›n› protesto etti. Sütün, sebze-
nin, ekme¤in fiyat› el yakar hale geldi Fransa’da.
Hayat pahal›l›¤› tüm a¤›rl›¤› ile gündeme oturmufl
durumda. Tüm eylemler de iflçi ve emekçilerin ya-
flam koflullar›n›n gittikçe kötüleflti¤i, her fleye zam
yap›ld›¤› ve art›k bunun bir son bulmas› gerekti¤i
üzerineydi. Frans›z kamuoyunun grevin bir haftad›r
getirdi¤i tüm zorlulara ra¤men greve verdi¤i yo¤un
destek, ancak böyle aç›klanabilir. Paris’te yap›lan
mitingde de “adil bir ücret için”, “Sarkozy, sosyal

olan ne varsa ona karfl›” en
çok tafl›nan döviz ve pan-
kartlard›. 

Grevlerde öne ç›kan di-
¤er bir önemli özellik, genç
sendikac›lar›n ve taban›n
greve sar›lmas›. Örne¤in
baz› makinistler sendikaya
ra¤men greve ç›kt›lar. Sen-
dikalarda taban, sendika
baflkanlar›n›n Sarkozy pa-
ketini geri almadan Çarflam-

ba günü hükümetle görüflmesini reddetti, Paris’te
mitingin bafl›na yerleflmeye çal›flan sosyal demok-
rat CFDT sendikas› Baflkan› François Chereque
“Hain Chereque” sloganlar›yla karfl›land› ve koru-
malar› ile birlikte mitingi terk etmek zorunda kald›.
‹flçiler h›zlar›n› alamay›p araban›n ard›ndan koflu-
yorlard›, sendika a¤as›n› ele geçirmek için. 

Grevin zay›f yan› ve Frans›z burjuvazisinin de
ana hedefi, sendikal örgütlülükteki zay›fl›k ve iç di-
diflmeler. Özellikle sol sendikalar›n iç tart›flma ve
kavgalardan dolay› çok üye kaybetti¤i art›k s›r de-
¤il. Frans›z burjuvazisi de ‹ngiltere’nin “demir”
Thatcher’ini örnek verip duruyor. Önce sendikal ör-
gütlülük yerle bir edilmeli, sonra sald›r›lar kolayca
hayata geçirilebilir. Yani Frans›z burjuvazisi, Fran-
s›z iflçisinin atar damar›n› kesmek istiyor. 

Bunu bilen iflçiler, sendikay› tabandan zorlama-
y› önlerine koymufl, bunu hayata geçirmeye çal›fl›-
yorlar CGT tabandan yo¤un bir elefltiri bombard›-
man› ve bas›nca tabi tutuluyor. Burjuva bas›n,
grevlerin yayg›nl›¤›n›n yan›nda gittikçe radikalleflti-
¤ini de yazmaktan geri duram›yor. Tren yollar›nda
grevci iflçilere destek vermek için yap›lan sabotaj-
lar, sadece bunun bafllang›ç sinyalini veriyor. 

Fransa’da bu grevde de yine grevi güçlendiren
önemli bir özellik; birleflik mücadelenin örülmesi, ta-
leplerin çak›flmas›, ortak eylem gücünün sergilen-
mesi. Önümüzdeki günlerde hakimler, avukatlar ve
adliye çal›flanlar› da adliye sisteminde yap›lan de¤i-
fliklikten 200 mahkemenin kapanmakla karfl› karfl›-
ya olmas›ndan dolay› soka¤a ç›kacak...

Hükümette olan UMP “sessizlerin eylemi” ad›
ald›nda greve karfl› olanlar› soka¤a ç›karmay› he-
defliyor. Dört milyon bildiri bas›lm›fl, partililere da¤›-
t›l›yor. Sarkozy, grevin alt›nda ezilece¤ini öngöre-
rek ‘68’de De Gaule’un kellesini kurtaran “sessizle-
rin eylemi” gibi binlerce partiliyi soka¤a ç›karmay›
hedefliyor. Fransa’da emekçiyi emekçiyle karfl› kar-
fl›ya getirme politikas›, geçmifl y›llarda da denen-
mifl ancak fiyaskoyla sonuçlanm›flt›. 

Sarkozy, “plan›mdan bir ad›m geri atmayaca-
¤›m, görüflmeyece¤iz” aç›lamas› yapt›. Ancak flu
ana kadar iflverenlere 500 milyona mal olan ve her
gün 50 milyon üzerine ekleyen greve ne kadar da-
yanabilece¤i soruluyor.

Bugün ise grevler sürüyor, bunun cevab›n› da
iflçi, emekçi ve ögrencilerin yakalad›¤› eylem birli¤i-
nin gücü verecektir.   

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için
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Frans›z iflçileri hayk›rd›:

EN GREVE!
Almanya’da tarihinin en
uzun tren yollar› grevi
devam ediyor

GDL sendikas›nda örgütlü makinistlerin grevi, gücünü
art›rarak devam ediyor. GDL mahkeme yasa¤›ndan dola-
y› yük trenleri ve uzun yol trenlerinde greve ç›kamad›¤›
için grev gittikçe uzuyordu. Makinistler de “biz yük tren-
lerini durdurdu¤umuz an, Alman Tren Yollar› bizimle
masaya oturur ancak” diyerek grevin zay›f noktas›na par-
mak bas›yorlard›. Son iki hafta GDL mahkeme karar›n›
de¤ifltirtti ve yük trenlerinde grevi bafllatt›. Patronlar ön-
ce önlem ald›klar›n›, TIR filolar› kiralad›klar›n, özel tren
yollar›n›n tafl›mac›l›¤› yapaca¤›n›, makinistlerin bir an-
dan önce “inatlar›ndan” vazgeçmelerini önerdi. Ancak
aral›klarla birkaç gün süren grevden sonra “bir ad›m dahi
atmay›z” diyen Alman Tren Yollar›, GDL’ye tekrar ma-
saya oturma ça¤r›s› yapt›. GDL de istedi¤i yüzde 31’lik
zam yerine yüzde 10’luk bir zam talep etti. Ama hiç vaz-
geçmeyece¤i talebin, makinistlerin ayr› T‹S yapma hakk›
oldu¤unu aç›klad›. 

Makinistlerin bir sorunu da, uzun süre yük trenlerini
durdurmas› oldu. Tren yollar› çal›flanlar›n›n daha önemli
sorunu, parçal› ve birbirine düflman kesilen sendikalar.
En çok üyeye sahip Transnet ve GDBA sendikalar›, ken-
di T‹S’lerini cüzi bir zamla imzalad›. Ancak flart olarak
“GDL grevle istedi¤ini al›rsa bize de bu flartlar uygula-
nacak” maddesini T‹S’e yerlefltirdi. 

Sendika a¤alar›n›n iflçiyi düflündü¤ü yok, onlar tüm
makinistlerin GDL’ye kayaca¤›ndan korkuyorlar. Sendi-
kalar aras› savafl öyle bir boyuta geldi ki, makinistlerin
talebine Alman Tren Yollar› de¤il, bu sendikalar “yüzde
10’luk zam çok fazla” diyebiliyorlar. 

Önümüzdeki günlerde GDL tekrar masaya oturacak.
En önemli kozu ise, kamuoyunda yüzde 60’›n üzerinde
ald›¤› destek ve moral. Üyelerinin ço¤unun Do¤u Al-
manya’dan olmas› ve en önemli deste¤ini de buradan al-
mas› grevi güçlendiriyor. 

Almanya PDD

Telefon görüflmeleri, ‹nternet
ba¤lant›lar› depolan›yor!

11 Eylül olaylar› ve Madrid’deki patlamalar›n ar-
d›ndan Avrupa Birli¤i ‹çiflleri Bakanlar› yapt›lar›
toplant›da, tüm telefon görüflmelerinin ve internet
ba¤lant›lar›n›n en az alt› ay depolanmas› için karar
alm›flt›. 2007 sonuna kadar da tüm AB üyesi ülke-
lerin bunu kendi yasama sürecinde onaylanmas›
flart› konmufltu. 

Almanya’da bu ay binlerce insan›n yasaya karfl›
soka¤a ç›kmas›na ra¤men, yasallaflt›. Böylece giz-
lilik tafl›yan avukat, doktor ve gazetecilerin konufl-
malar› da depolanacak ve kullan›labilecek. Burju-
vazi, bu yasalar› “teröre karfl› önlem” diye aç›klasa
da gerçe¤in toplumu gözetlemek, denetlemek ve
kontrol alt›na almak oldu¤u ortada. Buna en çarp›-
c› örnek, Berlin Eyalet Parlamentosu’nun 22 Ka-
s›m’da onaylad›¤› yeni Polis Yasas›. Bu yasa ile
polisler, tüm metro, otobüs ve tren garlar› kamera-
lar›n› do¤rudan izleyebilecek, miting ve eylem ön-
cesi buralara ek kamaralar takabilecek ve eyleme
gelenleri fifllemeye çal›flacak. 

AB üyesi devletlerin özgürlükleri gasp etme sal-
d›r›s›na karfl› soka¤a ç›k›lsa da sald›r›y› püskürte-
cek bir kitle kararl›l›¤› ve gücü henüz zay›f.

Almanya PDD

Grevi karfl›larken…

Telekom emekçilerinin grev karar› al-
mas›ndan sonra beni, belki de tüm emek-
çileri umutland›ran bir duygu sard›. Önce
Hava-ifl sonras›nda Haber-ifl. Ve serma-
yenin sald›r›lar› karfl›s›nda ’80 sonras› bu
derece büyük ve kapsaml› bir grev, ülke-
miz iflçi s›n›f› tarihinde ender rastlanan
bir durumdu. Bir söz vard›r; “grev emekçi-
ler için bir okuldur.“ diye. Bu sözün öne-
minden hareketle grevin seyrini izlemeye
bafllad›k. Ve bu grevde bizim de bir sözü-
müz olmal›yd›. Biz emekçiler için son de-
rece önemli olan bu greve deste¤imiz her
geçen gün artt› ve hala da deste¤imiz bü-
yüyerek art›yor. Ankara’da y›llarca bera-
ber mücadele etti¤imiz bu ifl kolunda gre-
vi izledim, onlar›n yan›nda bulundum. Git-
ti¤imiz ifl yerleri ziyaretlerinde grevin hakl›
ve onurlu mücadelesinin, ilk günkü ayn›
coflku ve umutla devam etmekte oldu¤u-
nu gördüm. ‹flçilerle konufltu¤umda, bu
sürece gelirken iflyerlerinin özellefltirilme-
si karfl›s›nda yanl›fl tutum ald›klar›n›, as-

l›nda geleceklerinin elle-
rinden al›nd›¤›n› yeni fark
ettiklerini, bu kapsaml›
sald›r›y› göremediklerini
söylediler. ‹çlerinden biri
“art›k uyanman›n vakti
gelmifltir!“ dedi, di¤eri “biz
üretimden gelen gücümü-
zü kullan›yoruz ve bu sa-
vafl› biz kazanaca¤›z,
çünkü biz örgütlüyüz” de-
di. Hakl› mücadelelerinin
gündemde yanl›fl yans›t›l-
d›¤›n›, halkla karfl› karfl›-
ya getirildiklerini, üzerle-
rinde psikolojik bask› uy-

gulanmaya çal›fl›ld›¤›n›, içlerinden birileri-
nin parayla sat›n al›narak grevin k›r›lma-
ya çal›fl›ld›¤›n› gözaltl›larla da y›prat›lma-
ya çal›fl›ld›klar›n› söylüyorlar. Ve ekliyor
iflçi Kanber abi, “bize ancak ve ancak
devrimciler sahip ç›kar.” 

Bu psikolojik ortamda, iflçiler örgütlülü-
¤ün verdi¤i güçle ayakta durmaya çal›fl›-
yor. Bu grev gerçek iflçi dostlar›n›n kim
oldu¤unu onlara ö¤retiyor. Biz de onlar›n
onurlu direnifline sahip ç›kmak için geçen
gün desteklerimizi, farkl› farkl› pratikleri-
mizle gösteriyoruz. Grevin oldu¤u Tele-
kom iflyerlerini ziyaret ediyoruz, iflçilerle
görüflüyoruz, sabah saatlerinde iflçilerin
topland›¤› yerlerde ve akflam ifl ç›k›fllar›n-
da “Grevimize sahip ç›kal›m“ bildirileri da-
¤›tarak onlara moral ve güç kat›yor, da-
yan›flma ruhunu örgütlüyoruz. Grev 40’l›
günlere dayand› ve geçiyor. ‹natla devam
etmekte. Bizim de sözümüz olmal›yd›.

“Telekom iflçisi yaln›z de¤ildir”
“Zafer direnen emekçinin olacak”
“Gücümüz örgütlülü¤ümüzdür”
“Yaflas›n iflçi s›n›f›n›n mücadelesi”

‹zmir fiirinyer’de 38. günde 
Telekom iflçileriyle röportaj:

Sizi greve getiren süreç neydi? 
Telekom iflçisi Recai: 26.500 kifliyi greve getiren as›l

neden Türktelekom patronlar›n›n sendikan›n varl›¤›n› biti-
rebilmek için bafllatt›klar› bir süreçtir. Sendikam›z›n tüm
geriliklerine ve eksiklerine ra¤men patronlar, sendikay›
kendileri için bir tehdit unsuru olarak görmektedir. Sendi-
kas›zlaflt›rmay› hayata geçirebilmek için, kapsam d›fl›
olan ya da sendikas›z çal›flanlara daha fazla ücret ver-
meyi bile göze al›yorlar; böylece sendikas›zlaflt›rmay›
teflvik ediyorlar. As›l amaçlar› sendikan›n yetki belgesini
düflürebilmektir. Oysa sendikas›zlaflmak ifl güvencesinin
tümden ortadan kalkmas›, esnek çal›flman›n yerlefltiril-
mesi ve bugüne kadar büyük bedeller ödeyerek kazand›-
¤›m›z hakk›m›z›n tamam›n› elimizden al›nmas› anlam›na
gelmektedir. Bu nedenle sendikal hakk›m›z korumak için
biz de tek silah›m›z olan grevi kullanmaya, bu sald›r›ya
grevle karfl› ç›kmaya karar verdik.

Kamuoyu oluflturabilmek için neler yap›yorsunuz?
Genel merkezin ç›kard›¤› ilan ve broflürler var, gerek

burada gerekse oturdu¤umuz mahallede da¤›tmaya çal›-
fl›yoruz. Oluflturdu¤umuz grev masas›nda nöbetlerimiz
bitse de eve gitmeyi tercih etmiyoruz; grev bafll›yal› 38.
gün oldu en çok 5 kere evde uyuyabilmiflimdir. Daha çok
burda kal›p hem grev k›r›c›lar›na karfl› haz›r duruyor,
hem de gelen insanlara grevin amac›n› anlatmaya çal›fl›-
yoruz. Fatura yat›rmak için ve oluflan ar›zalar›n gideril-
mesi için gelen insanlar›n genel bir ço¤unlu¤u bas›n›n et-
kisinde kalarak grevi tepkiyle karfl›l›yorlar. Onlara ancak
yüzyüze konufltu¤umuzda derdimizi anlatabiliyoruz. Bizi
greve sürükleyen nedenlere (sendikas›zlaflt›rmak,esnek
çal›flt›rma vb) iliflkin konufltu¤umuzda bize hak ve destek
veriyorlar.

Telekom grevinin medyadaki yans›mas›na iliflkin
neler söyleyeceksiniz?

Medya greve darbe vurabilmek için bizlerin aleyhinde
birçok haber yapt›. Bizleri hain ve sabotajc› olarak halka
göstermeye çal›fl›yorlar. Bana göre medya da iflverenle
ayn› kulvarda, grevi ezebilmek için ellerinden geleni ya-
p›yor. Ulusal tv bize iliflkin haber ve program yap›yor
ama bunlar›n samimi oldu¤unu düflünmüyorum. Ulusal tv
ve ba¤l› oldu¤u ‹flçi Partisi bana göre geçmifli karanl›k
olan bir parti; gerçekten bir iflçi bilinci olan biri bunlar›n
bizleri temsil edemeyece¤ini bilmesi gerekir. Yapt›¤›m›z
bir bas›n aç›klamas›na kat›ld›klar›nda ''Türk iflçisi hain
de¤ildir'' diye slogan att›lar. Bana göre dünyada hiçbir ifl-
çi hain de¤ildir ama bunlar iflçilere ›rkç›l›¤› ve milliyetçili¤i
afl›lamaya çal›fl›yorlar. Bunun d›fl›nda Buca Demokrasi
Platformu’ndan destek al›yoruz. Grevimizle birlikte unutu-
lan de¤erlerin tekrar hayata geçti¤ini görmek bizleri çok
daha fazla motive ediyor.

Grev k›r›c›lar›yla hiç karfl› karfl›ya geldiniz mi?
‹flyeri temsilcisi Aynur K›l›nç: Karfl›yaka saha dola-

b›m›z tinerciler taraf›ndan yak›ld›, 600 müflterimiz ma¤-
dur oldu. Biz grevde oldu¤umuz için patron 1. ve 2. tip
dedi¤imiz personele bu ifli yapt›rmak istedi. Biz de grev
gözcüleri ve çal›flanlar› olarak “bu bizim iflimiz, biz ana-
yasal hakk›m›z› kullan›p greve ç›kt›k, bu ifli bizlerin d›fl›n-
da kiflileri çal›flt›r›p yapt›ramazs›n›z” dedik. Ama iflveren
f›rsat›n› bulup 1.ve 2. tip personeli olay yerine polis koru-
mas›nda götürdü ve hasar› onarma teflebbüsünde bulun-
dular. Bizler grevdeki iflçi arkadafllar olarak bu ifli yapma-

lar›n›n yasak oldu¤unu ve grev k››r›c›l›¤›na girdi¤ini söy-
ledik. 2822 say›l› kanunun 39. ve 40. maddelerine göre
iflveren suç iflliyor ve grev hakk›m›z ihlal ediliyor. Bizler
iflverene bu ifli yapacaksa e¤er, savc›l›ktan bunun yasal
oldu¤unda dair belge getirmesini, savc› izin verdi¤i ko-
flulda bizlerin de çal›flanlar olarak buna izin verece¤imizi
söyledik. Aksi takdirde, iflverenin bu grev k›r›c›l›¤› yapt›r-
maya devam etti¤i sürece, her girifliminde bizleri etten
duvar olarak karfl›s›nda görece¤ini de ekledik. Bu süre
içinde say›m›z 200’e ulaflt›. ‹flveren hakl› oldu¤umuzu ve
yan›m›zda oldu¤unu sözle beyan ediyor ve böylece ka-
muoyunu kazanmaya çal›fl›yor, ama gerçekte, grevin ba-
flar›s›zl›¤a u¤ramas› için alttan alta her türlü ad›m› at›yor. 

Röportaj› yapt›¤›m›z s›rada Urla flubesinden gelen bir
telefonla herkesde bir hareketlenme oldu. ‹zmir’in ilçesi
Urla’da tafleronlar bir bankan›n data ba¤lant›lar›n› yapar-
ken ve santrali kurmaya çal›fl›rken grev gözcüleri taraf›n-
dan farkedilmifl ve müdahale edilmifl. ‹flyeri temsilcisi Ay-
nur K›l›nç  ve nöbeti bitmifl olmas›na ra¤men evine git-
meyip bekleyen grev gözcüsü arkadafllarla birlikte yola
koyuluyoruz. Urla’ya vard›¤›m›zda Karfl›yaka, Bornova
ve Bahçelievler’den de gelen gurupla say›m›z ço¤al›yor.
Öylesine güzel bir ortam ki bu. Kimse birbirini tan›m›yor,
ama grevin yaratt›¤› coflkuyla birlikte, herkes birbirine sa-
r›l›yor, tokalafl›yor ve h›zla kaynafl›yor. Grev k›r›c›lar›na
karfl› yükselen slo-
ganlar›n coflkusu,
onlar›n örgütlenmesi-
ni ve kenetlenmesini
de güçlendiriyor.
Grevin destekçisi
olarak orada bulu-
nan bizler de bir an-
da bunun bir parças›
haline geliyoruz.
Böyle bir sahneye
tan›k olmak gerçek-
ten güzel. Haber-ifl
flube baflkan› Kemal
‹nceo¤lu eylem yeri-
ne geldikten sonra
bas›n aç›klanmas› yap›l›yor. Aç›klamada grev k›r›c›lar› ve
tafleronlar teflhir ediliyor ve eylem bitiriliyor. Grev k›r›c›la-
r›na karfl› göz açt›rmama konusunda kararl›l›k sözlerini
tekrarlayarak vedalaflarak ‹zmir’e dönüyoruz. 

Grevci iflçilerle yapt›¤›m›z sohbette; grev k›r›c›lara na-
s›l yaklaflmak gerekti¤i konusunda iki ayr› görüfl ortaya
ç›k›yor. ‹flçilerin bir k›sm›, tafleronlarla konuflarak onlar›n
bu yapt›klar›n›n suç oldu¤unu, grev k›r›c›l›¤›n›n yanl›fl bir
tutum oldu¤unu anlatmak ve onlar› ikna etmek gerekti¤i-
ni söylüyorlar. Bir k›sm› ise, onlar›n zaten yapt›klar›n›n
bilincinde oldu¤unu, ikna etmeye çal›flmak yerine ceza-
land›rman›n daha etkili olaca¤›n›, bunun di¤er grev k›r›c›-
lar›na da örnek olufltumas› gerekti¤ini savunuyorlar. 

Grevin önemli zay›fl›klar›ndan biri iflyerlerinde bekle-
yen iflçilerin azl›¤›. Mesela Konak Telekom ‹zmir’in mer-
kezinde bir yerde olmas›na ra¤men ve di¤er flubelerden
çok daha büyükken, grev gözcülü¤ü olarak sadece iki ifl-
çi dönüflümlü nöbet tutuyorlar. Oysa hergün yüzlerce in-
san›n önünden geçti¤i Konak Telekom, devletin ve bas›-
n›n greve iliflkin bu kadar spekülasyon yürüttü¤ü bu sü-
reçte kamuoyunu bilgilendirmede önemli bir rol oynayabi-
lir. Grevi halka anlatmak için konuflmalar, bildiri da¤›t›m›
yap›lmas› gibi en basit yöntemler bile kullan›lm›yor. Sa-
dece grev ziyaretçilerinin gelmesi ve onlarla ilgilenmesi
bekleniyor. Bu da grevin gidiflat› yönüyle belirsiz bir hava
yarat›yor. 

Devrim ve sosyalizm için
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‹srail ile Filistin aras›nda 7 y›ld›r kesilmifl olan “ba-
r›fl” görüflmelerine yeniden bafllamak üzere
ABD’nin Annapolis kentinde, 27 Ekim tarihinde ‘Or-
tado¤u Konferans›’ ad› verilen bir toplant› düzenlen-
di. ABD’nin haz›rlad›¤› toplant›, somut bir nokta be-
lirlemeden da¤›ld›. Al›nan tek karar, iki ülkenin “yol
haritas›” çerçevesinde, bar›fl görüflmelerine yeniden
bafllamas› oldu. 

Karar alma gücü olmayan liderler

Zirveden bir sonuç al›namayaca¤› daha bafltan
belliydi asl›nda. Ancak yine de ABD böyle bir top-
lant›y› düzenlemekte ›srar etmiflti. Yap›lan ön gö-
rüflmelerde bir sonuç ç›kmam›flt›. Zaten bir tarafta
Filistin’deki parçal› yönetimin lideri ilan edilen Mah-
mut Abbas, di¤er tarafta ülkesinde adli soruflturma
ve siyasi bask› alt›nda bulunan ve paramparça bir

koalisyon
hükümetinin
lideri olan
Olmert, ba¤-
lay›c› bir an-
laflma imza-
layacak si-
yasi güçten
yoksundular.
Zirvenin
bafllad›¤›
gün, ‹srail
ve Filistin’de
yaflanan
protesto ey-
lemleri de,
bu zirvede
konuflulacak
konular›n,

en baflta ülke halklar› taraf›ndan onaylanmad›¤›n›
gösteriyordu. 

Hamas’›n kontrolündeki Gazze’de yüzbinden faz-
la kiflinin kat›ld›¤› gösteride, zirveye kat›lan Filistin
Devlet Baflkan› Mahmut Abbas hainlikle suçland› ve
‹srail ile herhangi bir anlaflmaya varma hakk›n›n ol-
mad›¤› söylendi. Abbas’›n denetimindeki Bat› fieri-
a’da da zirve protesto edildi. Bu protestoya polis
sald›rd›. Lübnan’da ise, 70 bin Filistinli mültecinin
bulundu¤u Ayn el Hilve kamp›nda zirve karfl›t› ey-
lemler düzenlendi. Kudüs’te de, ‹srailliler zirveyi
protesto ettiler. A¤lama Duvar›’n›n önünde toplanan
15 bin kifli, Olmert’in zirveye kat›lmas›na karfl› ol-
duklar›n› belirttiler. ‹srail’deki, iflgal edilmifl toprak-
lardan ç›kmak istemeyen, Arap düflman› kesimler,
Olmert’in bu yöndeki giriflimlerine tepkilerini ortaya
koydular. 

‹ran’›n gölgesi

Toplant›ya; Suudi Arabistan, M›s›r ve Ürdün gibi
neredeyse tamam› ‹srail ile diplomatik iliflkide bu-
lunmayan Arap devletleri de içinde olmak üzere
Arap Birli¤i, 40’tan fazla ülke ve ‹MF, DB gibi birçok
emperyalist kurum ça¤r›lm›flt›. Ancak Filistin üzerin-
de kilit bir rol oynamakta olan ‹ran zirveye ça¤r›lma-
m›flt›. 

Oysa ‹ran, bugün Ortado¤u’ya iliflkin olarak gün-
deme gelen her konuda önemli bir söz sahibi.
ABD’nin 2003’te bafllatt›¤› Irak iflgali, Ortado¤u’nun
dengelerini ‹ran lehine de¤ifltirdi. ‹ran’› hedefe ça-
kan ABD, ‹ran’›n güç kazanmas›na, bölgede en et-
kili güç haline gelmesine neden oldu. En baflta
Irak’ta bafllayan direnifl ve fiii örgütlerin ‹ran’la ya-
k›nlaflmas›, ‹ran’›n etki alan›n› art›ran bir rol oynad›.
fiii direniflçiler üzerinden ‹ran, Irak’la ilgili olarak söz
sahibi haline geldi. 

Arkas›ndan 2006 y›l› Temmuz ay›nda ‹srail’in
Lübnan’› iflgal etmesi, ‹ran’›n daha da güçlenme-
siyle sonuçland›. Lübnan hükümeti ‹srail’e karfl›
hiçbir direnifl göstermez, Lübnan ordusu ortadan
kaybolurken, Lübnan Hizbullah’› ‹srail’e karfl› bü-
yük bir direnifl gerçeklefltirdi ve ‹srail’i yenilgiye
u¤ratt›. Arkas›ndan, ‹srail geri çekilmek zorunda
kald›ktan sonra, savafl bölgelerinin yeniden infla-
s› yine Hizbullah’›n önderli¤inde yap›ld›. ‹srail’e
karfl› savafl› yürüten ve kazanan Hizbullah’›n ar-
kas›ndaki güç ‹ran’d›.  

‹ran, Ortado¤u’nun en önemli sorunu olan Fi-
listin konusunda da her geçen gün etkisini biraz
daha art›rd›. Kas›m 2004’te Arafat’›n ölümünün
arkas›ndan Filistin’in parçalanmas› süreci baflla-
d›. Bu parçalanmada, ‹ran Hamas’›n arkas›nda
yer ald›. Sonuçta ‹ran, bugün Ortado¤u’da ‹sra-
il’e karfl› savafl yürüten Hizbullah, Gazze’nin
kontrolünü elinde tutan Hamas ve ‹slami Cihad
gibi örgütlerin, Irak’ta ABD’ye karfl› direnifli sür-
dürmekte olan fiii direniflçilerin üzerinde etkil. 

Ortado¤u’da yükselen bu ‹ran etkisi, ABD’nin
korkulu rüyas›. ABD, ‹ran’› güçten düflürmeye ça-
l›flt›kça, att›¤› her ad›m ‹ran’› biraz daha güçlendiri-
yor. Bir sonuç al›namayaca¤› bilinmekle birlikte
böyle bir toplant›n›n düzenlenmesinin arkas›nda
da, ABD’nin ‹ran’a karfl› tutumu bulunuyor. ABD,
Ortado¤u’da ‹ran etkisinden rahats›z olan Sünni ül-
keleri biraraya toplay›p (hatta Suriye’yi de ‹ran’dan
koparmak ve yan›na çekmek için toplant›ya ça¤›r›-
yor) Filistin üzerinden ‹ran’a karfl› bir blok olufltur-
may› hedefliyor. Toplant›yla Gazze’yi kontrol alt›n-
da tutan Hamas’› (ve arkas›ndaki ‹ran’›) yok sayd›-
¤›n›, bütün Filistin’in meflru devlet baflkan› olarak
Mahmut Abbas’› tan›d›¤›n› bir kere daha ilan etmifl
oluyor. 

Filistin’de hegemonya savafl›

Filistin halk› art›k sadece ‹srail’in sald›r›lar›ndan
de¤il, El Fetih ile Hamas aras›ndaki çat›flman›n da
ac› sonuçlar›n› yafl›yor. 2007 boyunca, özellikle
Gazze’de iki örgüt aras›nda yaflanan çat›flmalarda
çok say›da insan öldü. Süreç, Arafat’›n ölümünün
ard›ndan bafllayan ayr›flman›n geldi¤i noktay› gös-
teriyor. Önce Hamas’›n seçimlerden birinci parti
ç›kmas› ABD’nin büyük tepkisini ald›. Hamas hükü-
meti döneminde ABD Filistin’i cezaland›rmak için
pekçok ad›m att›. En baflta, Filistin’e verilmesi ge-
reken paray› engelledi ve Filistinli memurlar›n ma-
afl alamamas›na, halk›n daha da yoksullaflmas›na
neden oldu. Bunun yan›nda uluslararas› platform-
larda Filistin’in Hamas taraf›ndan temsil edilmesini
engellemeye çal›flt›. Böylece Hamas’›n güç kaybet-
mesi için u¤raflt›. 

Ancak ABD’nin bu çabalar›, iki örgüt aras›ndaki
ayr›flmay›, kitleye de yaymaktan baflka bir ifle yara-
mad›. Hamas daha da güçlendi, Gazze’deki etkisini
art›rd›. Eylül 2007’de, Gazze ile Bat› fieria kesin
olarak ikiye ayr›ld›, Hamas Gazze’de El Fetih Bat›
fieria’da kendi yönetimlerini kurdular. 

ABD, Gazze’de kurulan yönetimi tan›m›yor ve Fi-
listin’in resmi temsilcisi olarak Bat› fieria’daki El
Fetih yönetimini öne ç›kar›yor. Ancak Filistin halk›,
kendi seçimini kendisi yap›yor. ABD’ye ve ‹srail’e
karfl› savafl› daha kararl› bir zeminde sürdüren Ha-
mas’›n güç ve etkinli¤i her geçen gün art›yor. Di¤er
taraftan, Ortado¤u’da ‹ran’›n gücünün artmas› da
Hamas’› güçlendiren bir etki yarat›yor. Ortado-
¤u’daki fiii hareketleri kendi himayesine alarak
güçlendiren ‹ran, Filistin halk›n›n ‹srail’le olan sava-
fl›n› da kendi sorunu olarak sahipleniyor ve daha
militan bir durufl içinde olan Hamas’› destekliyor.
Ortado¤u’daki Sünni Arap devletleri, güçlenen fiii
‹ran’a karfl› ABD’ye yak›nlaflt›kça, Filistin sorunun-
dan da giderek uzaklafl›yorlar. 

Bu tablo içinde, yap›lan bar›fl görüflmelerinin ve
toplanan konferanslar›n bir hükmünün olmad›¤› ve
bir ifle yaramayaca¤› da daha net ortaya ç›k›yor. 

Annapolis’te ABD gösterisi;

‹srail-Filistin sorununda çözümsüzlük

Filistin’in talepleri;

Bat› fieria ve Gazze fieridi’ni kapsayan ve bafl-
kenti Do¤u Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurul-
mas›, bu devletin uluslararas› toplum taraf›ndan ta-
n›nmas›. 

Nihai Bar›fl Anlaflmas›’n›n, Filistin Devleti’nin kesin
s›n›rlar›n› da kapsamas›. 

Kudüs’ün nihai statüsünün belirlenmesi.

‹srail’in kuruldu¤u 1948 y›l›ndan bu yana evlerin-
den edilen milyonlarca Filistinli mülteci’nin eve dö-
nüfl hakk›n›n verilmesi. 

‹srail ise, bölgede kendi s›n›rlar›n› daraltacak olan
bu talepleri kabul etmiyor. Uluslararas› yasayla belir-
lenmifl olmas›na ra¤men, halen 450 bin Yahudi yer-
leflimcinin yasad›fl› olarak bulundu¤u Filistin toprak-
lar›ndan vazgeçmiyor; böylece Filistin devletinin s›-
n›rlar›n› tan›mam›fl oluyor. Mültecilerin eve dönüflü-
ne karfl› ç›k›yor. Kudüs’ün statüsü ise, en zor bafll›k-
lardan birini oluflturuyor. 

38.Gün Gayrettepe Bafltemsilcisi
Yener Ünal ile röportaj:

Telekom grevi hangi sektörleri do¤rudan ve do-
layl› olarak etkiliyor?

Bankac›l›k sektörü, hastaneler, Banka ATM’leri,
trafik ve sinyalizasyon, konsolosluklar, internet, aske-
ri hizmetlerin bir k›sm›n›, itfaiye ve yang›n sektörü,
borsa, televizyon kanallar›, GSM operatörleri….

Grev gözcülü¤ü statüsünü anlat›r m›s›n›z? 
Grev gözcüsü, grev süreci boyunca, iflyerleri tem-

silcilikleri önünde bekleyen görevli iflçi arkadafllar›-
m›zdan oluflur. Azami 4 iflçi olmak zorunlulu¤u var,
bu bir de olabilir iki de. Geceleri de ayn› statü geçer-
li. Birinci amaç, grevdeyken yerimize ifl yapt›r›lmas›n›
engellemek, tespit etmek ve müdahalede bulunmak-
t›r. Yani grevin güvenli¤i için tafleronlara müdahale-
de bulunuyoruz. 

Grev komiteniz var m›? 
Gayrettepe olarak bizim grev komitemiz var. Koor-

dinasyonu ve iflleyiflimizi grev komitemiz sa¤l›yor.
Al›nan bütün kararlarda iflçi arkadafllarla tart›fl›yoruz.
100-200 kiflilik toplant›lar yap›yoruz ve her yeni süre-
ci de¤erlendirip, ona göre birlikte kararlar al›yoruz.
Sonra görev da¤›l›m›n› yap›yoruz. ‹flçi arkadafllar bi-
rimleri dolafl›yor, sokaklarda gezip, grev k›r›c›lara
müdahale ediyor. En az›ndan kendi ad›m›za biz
Gayrettepe’de bunu hayata geçirdik. 

Grevin uzun sürmesi ihtimalini nas›l de¤erlen-
diriyorsunuz? ‹flçiler buna haz›r m›? 

Haber-‹fl sendikas› olarak biz grev öncesi de konu-
fluyorduk zaten. Yani sadece grevle bafllayan bir sü-
reç de¤il bu bizim için. Elbette ki, baz› fleylerin kolay
olmayaca¤›n›n fark›nday›z. Bizler de bu sorumlulukla
hareket ediyoruz, iflçi arkadafllar›m›z›n motivasyonu-
nu düflürmemeye çal›fl›yoruz. 

Greve destek sa¤lamak için neler yap›yorsu-
nuz? Grevin daha coflkulu ve kararl› olmas› için
destek güçlerin örgütlenmesi de önemli.

Avukatlar, doktorlar, sanatç›larla görüflmelerimiz
oldu, oluyor. fiehrin merkezi yerlerinde stantlar aç›p,
el ilanlar› da¤›tmay›, insanlara grevi anlatmay› düflü-
nüyoruz. Genifl salon toplant›lar› düflünüyoruz. Grevi
anlatacak bas›nla iletiflim komitemiz var. Bas›n aç›k-
lamalar› ve eylemler yapmay› düflünüyoruz.  Önü-
müzdeki günlerde Ankara’da genifl kat›l›ml› bir bas›n
aç›klamas› da yap›lacak. 

Daha önce yaflanan grev deneyimleri var. SE-
KA en yak›n örnek. Bu grevleri incelediniz mi?

Biz Telekom iflçisi olarak bütün grevlere maddi-
manevi destekler verdik. Genifl kat›l›ml› ziyaretler
yapt›k. Çünkü, onlar›n kazan›m› bizim kazan›m›-
m›zd›. Biz en az›ndan bu bilinçle hareket ettik.
Çünkü neyin ne oldu¤unu bilen insanlar›z. Politika-
y›, gündemi takip edip arkadafllarla konufluyoruz, ge-
rekli deneyimlerimizi aktar›yoruz, tart›fl›yoruz. Zon-
guldak’a, Eskiflehir’e her türlü hak alma mücadelesi-
ne gittik ve içinde yer ald›k. S›n›f ve kitle sendikac›la-
r› olarak dayan›flmam›z› hayata geçirdik. Dedi¤im gi-
bi sadece bu süreç grev günüyle s›n›rl› de¤il, öncesi
ve sonras›yla sürecek bir ifl yapt›¤›m›z› düflünüyo-
ruz. 

Devletin yürüttü¤ü bir psikolojik savafl var iflçi-
lere karfl›. Kablolar kesiliyor, “maafllar› çok isti-
yorlar” diyorlar? Telekom iflçisinin çal›flma flart-
lar› nedir?

Ald›¤›m›z ücret 800-1000 YTL aras›nda. Yani gö-
rüldü¤ü gibi çok yüksek bir mebla¤ de¤il. ‹nsanlara
bizim çok yüksek maafl ald›¤›m›z› yay›yorlar evet
ama durum ortada. Kald› ki, devlet kendi aç›klamalar
yap›yor ve geçim standard›n› aç›kl›yorken, bizim is-
tedi¤imiz ücret çok da yüksek de¤il. Grevdeki as›l
anlaflmazl›k ücretten ziyade, sosyal ve idari
maddelerde. Esnek çal›flma dayat›yorlar. 120
maddenin 85’inde daha önce anlaflma sa¤land›.
Ama ifli belirleyen as›l maddelerde iflveren hak-
lar› gasp edici dayatmalarla geldi. Bu maddeler
de taviz verilebilecek maddeler de¤il. 

Grevde bir gün nas›l bafll›yor ve nas›l biti-
yor? Neler yap›yorsunuz?

Sabah 06.30’da kalk›l›yor, gecedeki grev göz-
cüleri arkadafllarla kahvalt› yap›yoruz. Günle il-
gili tart›fl›p, kararlar al›yoruz ve uygulamaya ko-
yuyoruz, Sokakta gezecek arkadafllar, çad›rda
kalacak arkadafllar belirleniyor. Günün belli sa-
atlerinde sloganlar at›l›yoruz, motivasyonumuzu
hep güçlü tutmaya çal›fl›yoruz. Halaylar çekiyo-
ruz, ziyarete gelen arkadafllarla konufluyoruz.
Gün içinde olan geliflmeleri an›nda arkadafllarla
de¤erlendirip kararlar veriyoruz. 

Önemli bir yap›m›z var. Neyi nas›l yapaca¤›-
m›z konusunda deneyimli, y›llard›r bu iflin bede-
lini ödeyen, ceremesini çeken arkadafllar›m›z
var. Her gün karfl›l›kl› tart›fl›yoruz. Çok uçuk fi-
kirlerden de¤iflik düflüncelere tart›flarak ortakla-
fl›yoruz. 

Tekrar psikolojik savafl boyutuna döner-
sek, kablolar›n kesilmesinden, vatan hainli¤i
ile suçlanman›za kadar uzat›lacak bir dizi
sald›r›. Buna karfl› ne yap›l›yor, ne yapmay›
düflünüyorsunuz?

Asl›nda kablolar›n kesilmesini geçtik biz. Bu ülke-
nin polisi var. Böyle  bir fley varsa, ispatlarlar, hukuki
ifllemleri yaparlar. Bizi grev k›r›c› iflçilerin yan›na dahi
yaklaflt›rm›yorlarken, nas›l kablolar› kesebiliyoruz biz
de merak ediyoruz. Vatan hainli¤i konusunda ise as›l
bu ülkenin de¤erlerini peflkefl çekenler vatan haini-
dir. Bizler üretiyoruz, onlar yiyorlar. 

Telekom önemli bir grev, kazan›mlar› tüm s›n›-
f›n kazan›mlar›, kay›plar› da tüm s›n›f›n kay›plar›
olabilecek nitelikte? Bunun sorumlulu¤unu anla-
t›r m›s›n›z? 

Bir s›n›fsal mücadelenin içinde oldu¤umuzu  biliyo-
ruz. Biz kazand›¤›m›zda herkesin kazanaca¤›n› bili-
yoruz. Sendikalar, s›n›f sendikac›l›¤›n›n önünü kesti-
¤i müddetçe kazan›m elde etmek zor. Söylediklerine
güvenen, güven uyand›ran bir hareketin çal›flmalar›
yürütmesi laz›m. Art›k eme¤in güçlü k›l›nd›¤›, emek
örgütlerinin, enternasyonal bir dayan›flmayla kaza-
n›mlar› elde edebilece¤i ortada.

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
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Telekom röportajları
16 Ekim tarihinde bafllayan Telekom grevi, 45. gününde 29 Kas›m tarihinde dergimiz yay›na ha-
z›rlan›yorken bitirildi. Üstelik greve gidilmesine neden olan maddelerde bir anlaflma sa¤lanma-
dan... Grevin bitmifl olmas›na ra¤men, iflçilerin beklentisinin ne oldu¤unu bir kere daha hat›rlat-
mak ve daha grev sürdürülüyorken ortaya ç›kan eksiklikleri göstermek aç›s›ndan, grev s›ras›nda
yap›lm›fl röportajlar› yay›nl›yoruz. 

Telekom ‹flçisine Destek Büyüyor

17 Kas›m’da ‹stanbul Sendikalar› fiubeler Platformu Tele-
kom iflçilerine destek ziyaretinde bulundu. Telekom grevi-
nin 33. gününde Mecidiyeköy AKP ‹lçe binas› önünde top-
lanan çeflitli sendikalardan ve devrimci kurumlardan gelen
kitle, saat 12.30’da yolu trafi¤e keserek yürüyüfle geçti. Yü-
rüyüfl boyunca, “Telekom ‹flçisi Yaln›z De¤ildir”, “Tutukla-
nan ‹flçiler Serbest B›rak›ls›n”, “‹flçilerin Birli¤i Sermayeyi
Yenecek”, “Kurtulufl Yok Tek Bafl›na”, “Genel Grev Genel
Direnifl”, “Yaflas›n ‹flçilerin Birli¤i Halklar›n Kardeflli¤i”,
“Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni” sloganlar› at›ld›. 
Gayrettepe Telekom Baflmüdürlü¤ü binas›ndaki Telekom
iflçileriyle coflkulu bir buluflma gerçeklefltiren kitle, burada
da sloganlarla deste¤ini gösterdi. 
Haber-‹fl ‹stanbul fiube Baflkan› Levent Dokuyucu yapt›¤›
konuflmada “verilen her deste¤in kendilerine güç katt›¤›n›,
coflkular›n› artt›rd›¤›n›” vurgulad› ve “grevin 5. günde bite-
ce¤ini düflünenler, grevi ablukaya alanlar yan›ld›lar” dedi.
Levent Dokuyucu’nun ard›ndan fiubeler Platformu ad›na bir
bas›n metni okundu. Bas›n metninde “art›k Telekom iflçile-
rinin grevinin tüm iflçilerin ve emekçilerin grevi oldu¤u,
bunun bilinciyle hareket edilmesi gerekti¤i, grevin deste¤i-
nin daha da büyütülmesinin flart oldu¤u” belirtildi.
Bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan, KESK ad›na Songül Beydilli
bir konuflma yaparak iflçilere desteklerini iletti. 
‹lkay Akkaya’n›n söyledi¤i türkü ve marflla ziyaret sona
ererken, iflçilerin Telekom iflçilerine destek amac›yla bafllat-
t›klar› kampanyadan elde edilen gelir, Telekom iflçilerine
teslim edildi. 



Rusya’dan uzaklaflmaya bafllayan eski BDT
ülkelerinde kendi hegemonyas›n› kurmak iste-
yen ABD’nin gerçeklefltirdi¤i “kadife darbe”lerin
pullar› peflpefle dökülmeye devam ediyor. Geç-
ti¤imiz ay Gürcistan, büyük kitle eylemlerine
sahne oldu. “Demokrasi” söylemleri ve kitle
gösterileriyle bafla gelmifl bulunan Devlet Bafl-
kan› Saakaflvili, eylemci kitleye sald›r›ya geçti. 

Seçim talebiyle gösteriler
4 y›l önce “Gül Devrimi” ad›n› verdi¤i kitle

gösterileriyle baflkanl›k koltu¤una oturan Mihail
Saakaflvili’nin koltu¤u, bu defa muhaliflerin ger-
çeklefltirdi¤i kitle gösterileriyle sars›ld›. 

Muhalefet partileri milletvekili, seçimlerinin
tarihinin 2008 sonbahar›ndan 2008 Nisan›na
al›nmas›n› istiyor. Ayr›ca seçim yasas›nda dü-
zenlemelere gidilmesi, siyasi tutuklular›n ser-
best b›rak›lmas› gibi maddeler de muhalefetin
talepleri aras›nda. 4 y›l önce Saakaflvili’nin kul-
land›¤› yöntem, bu defa muhalefetin silah› hali-
ne geldi. 2 Kas›m günü 40 bin kifliyi sokaklara
dökerek parlamentonun önüne
toplayan muhalefet, erken seçim
karar› aç›klan›ncaya kadar eylem-
lerine devam edeceklerini aç›kla-
d›. 

Gösterilerin alt›nc› gününde,
hükümet fliddet kullanmaya baflla-
d›. “Demokrasi” söylemleri ile
bafla gelen Saakaflvili, kitlenin
üzerine sald›r› emrini vermede
tereddüt etmedi. Devletin gü-
venlik güçlerinin vahfli sald›r›s›
sonucunda onlarca insan yaraland›. Olaylar›n büyü-
mesini zor kullanarak engellemek isteyen hükümet
15 gün süreyle s›k›yönetim ilan etti¤ini aç›klad›. An-
cak tepkilerin artmas› ve ABD’nin de araya girmesi
üzerine, s›k›yönetimin daha erken kald›r›laca¤›n› ve
seçimlerin Nisan ay›ndan daha önceye, 5 Ocak tari-
hine çekilece¤ini aç›klad›. 

Rusya ile gerginlik art›yor
Gürcistan Devlet Baflkan› Saakaflvili, yaflanan

kitle hareketinin arkas›nda Rusya’n›n bulundu¤unu
iddia etti. Bu nedenle 3 Rus diplomat› Gürcis-
tan’dan s›n›rd›fl› edildi, Moskova elçisi de Tiflis’e
geri ça¤r›ld›. ‹ddialar› reddeden Moskova ise, 3
Gürcü diplomat› s›n›rd›fl› ederek misillemede bulun-
du. 

Rusya ile Gürcistan aras›ndaki gerginlik, son
olaylarla birlikte en üst düzeye ç›kt›, ancak son bir-
kaç ayda yaflanan geliflmeler, sürekli bir t›rman›fla
yol açm›flt›. 

Parlamento önündeki kitle gösterilerinden bir
gün önce, 1 Kas›m günü, Abhazya’n›n Gürcistan’la
s›n›r bölgesinde gerginlik yafland›. Abhazya ile Gü-
ney Osetya, Gürcistan yönetimi ile sürekli sorun ya-
flayan, Gürcistan’dan ba¤›ms›zl›¤›n› ilan eden, ama
bu ba¤›ms›zl›klar› tan›nmayan iki bölge. ‹kisi de
Gürcistan’dan ayr›larak Rusya ile birleflmek istiyor-
lar, Rusya ile yak›n bir iliflki yürütüyorlar. Ve bu iki
bölgede Rus bar›fl gücü askerleri görev yap›yorlar.
1 Kas›m günü Abhazya s›n›r›nda yaflanan gerginlik,
Rus bar›fl gücü askerleri ile Gürcü polisler aras›nda
arbedeye dönüflünce, iki ülke askerleri alarma geç-
tiler. Bu olay nedeniyle Gürcistan, Rus Büyükelçisi-

ne protesto
notas› verdi. 

Daha ön-
ce A¤ustos
ay›nda da
Rusya ile
Gürcistan
aras›nda
gerginlikler
ve tart›flma-
lar olmufltu.
A¤ustos ay›-
n›n ilk hafta-
s›nda Rus-

ya’n›n kendi hava sahas›n›
ihlal etti¤ini duyuran Gürcis-

tan, BM Güvenlik Konse-
yi’ne baflvurarak acil top-
lant› istemiflti. Güvenlik
Konseyi ise, acil toplant›-
ya ihtiyaç olmad›¤›n› söy-

leyerek Gürcistan’›n talebini reddetmiflti. Aradan 15
gün geçmeden, Gürcistan yeniden hava sahas›n›n
Rusya taraf›ndan ihlal edildi¤ini, hatta Rusya’n›n
kendi topraklar›na füze f›rlatt›¤›n› aç›klam›flt›. Rus-
ya ise bu iddialar›n hepsini reddetmiflti. 

Yaflanan tüm bu olaylar›n arkas›ndan, Kas›m
ay›n›n ortas›nda Rusya, Gürcistan s›n›rlar› içinde
bulundurdu¤u bar›fl gücü askerleri d›fl›ndaki asker-
lerini geri çekti. Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n ar-
kas›ndan Rus askerleri Gürcistan’›n Batum ve Tiflis
illerinde kalmaya devam etti. Ayr›ca, yine bölünme
döneminde Gürcistan ile Abhazya ve Güney Oset-
ya aras›nda ç›kan sorunlar üzerinden yap›lan an-
laflmalarla bu bölgelerde bar›fl gücü askeri bulun-
durma hakk›n› elde etti. Rusya, askeri üslerde bulu-
nan askerlerini çekmekle birlikte, cumhuriyetlerde
bulunan toplam 3 bin askerini tutmaya devam edi-
yor. 

“Kadife darbe”ler h›zl› eskidi
2003 y›l›n›n sonunda gerçeklefltirilen baflkanl›k

seçimlerinin sonuçlar›, eski devlet baflkan› fievard-
nadze’nin seçimleri kazand›¤›n›, Saakaflvili’nin ise
kaybetti¤ini gösteriyordu. Saakaflvili bu sonuçlar›
kabullenmemifl, hükümetin seçimlere hile kar›flt›rd›-
¤›n› ve gerçekte kazanan›n kendisi oldu¤unu iddia
ederek, kendi taraftarlar›n› sokaklara dökmüfltü. Bu
hareketin ismini de “Gül devrimi” olarak koymufltu.
fievardnadze, bu kitle hareketi karfl›s›nda, koltu¤u-
nu Saakaflvili’ye b›rakarak çekilmek zorunda kal-
m›flt›. 

Benzer bir geliflme 2004 y›l›nda gerçeklefltirilen
Ukrayna seçimlerinde yafland›. Hükümetin aç›klad›-

¤› seçim sonuçlar›na göre, eski devlet baflkan›
Victor Yanukoviç seçimleri yeniden kazanm›flt›.
Muhalefet partisinin lideri ve darbesinin rengini
“turuncu” olarak belirleyen Victor Yuflçenko ise,
seçimlerde hile yap›ld›¤›n›, gerçekte kendisinin
kazand›¤›n› söyleyerek kitleleri sokaklara dök-
müfltü. Parlamentonun önünde toplanan binler-
ce Yuflçenko taraftar›, Yuflçenko’nun seçimleri
kazand›¤› aç›klan›ncaya kadar meydan› terket-
meyeceklerini söylüyorlard›. Yanukoviç de t›pk›
fievardnadze gibi, bu harekete ve kitle gücüne
teslim olarak geri ad›m att›. 

Her iki seçimlerin ortak özelli¤i, muhalefetin
yolsuzluklara ve artan yoksullaflmaya karfl› kitleler-
de yo¤unlaflan tepkileri seçim propagandas›n›n
merkezine oturtmas› ve “demokrasi” söylemlerini
öne ç›kartmas›yd›. Ancak bugün Gürcistan’da Saa-
kaflvili yolsuzluk yapmakla suçlan›yor. Seçilmesin-
den bu yana ülkedeki yoksullu¤un artt›¤›, zengin ile
yoksul aras›ndaki uçurumun büyüdü¤ü, seçim vaat-
lerini yerine getirmedi¤i söyleniyor. Ukrayna’da ise
süreç daha h›zl› geliflti. Seçimlerin üzerinden 8 ay
geçtikten sonra, Yuflçenko yeni hükümetin baflba-
kan› Yulya Timoflenko’yu yolsuzluklara kar›flt›¤› ge-
rekçesiyle görevden almak zorunda kald›. Oysa Ti-
moflenko da “turuncu” darbenin liderlerinden biri ve
Yuflçenko’nun sa¤ koluydu. Arkas›ndan Yuflçenko
ile ilgili de yolsuzluk iddialar› gündeme geldi ve bu
dönemde yap›lan seçimlerde Yanukoviç baflbakan
olarak hükümetin bafl›na geçti. 2004’teki turuncu
darbeden bu yana geçen üç y›l, üç seçime sahne
oldu. Ama Yuflçenko’nun 3 y›l önceki “par›lt›s›” h›zl›
silindi. 

Bu iki ülkenin bir ortak özelli¤i daha var. Sovyet-
ler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n arkas›ndan kurulan
GUUAM adl› birli¤in (kat›lan ülkelerin isimlerinin
baflharflerinden olufluyor: Gürcistan, Ukrayna, Öz-
bekistan, Azerbaycan ve Moldova) üyesiydiler. Bu
birlik ABD’nin teflvikiyle, Rusya’dan uzaklaflmak is-
teyen ülkeleri biraraya getirme amac›yla kurulmufl-
tu. Ve ABD patentli, spekülatör Soros destekli, ade-
ta birbirinin kopyas› kadife darbeler, bu ülkelerde,
üstelik isim s›ras›yla gerçeklefltirilmeye bafllanm›flt›.
Özbekistan’daki darbe denemesinin baflar›s›zl›kla
sonuçlanmas›, bu zinciri k›ran bir etki yaratt›. 

Sovyetlerin da¤›lmas›n›n arkas›ndan ABD, bu
bölgede büyük bir etki kazanm›fl, sadece Rusya’n›n
‘arka bahçesi’ olan cumhuriyetlerde de¤il, Rus-
ya’n›n içinde bile hegemonya bölgeleri oluflturmufl-
tu. “Kadife darbeler”, ABD’nin bölge üzerindeki he-
gemonyas›n› güçlendirmek amac›yla gerçeklefltiri-
len, do¤rudan ABD taraf›ndan planlanan ve finanse
edilen darbelerdi. Kitlelerin özlemlerini sloganlaflt›-
rarak ve kitle gücüne dayanarak yap›l›yor olmas›
karfl›s›nda, ilk anda Rusya geri ad›m atmak zorun-
da kalm›flt›. 

Ancak bugün, Rusya, o ülkelerle iliflkilerini yeni-
den güçlendiriyor ve kendi adamlar›n›n yönetimlere
gelmesi için u¤rafl›yor. Bunda belli bir ilerleme kay-
detti¤ini de görmek mümkün. Rusya toparlan›p
ABD’nin karfl›s›na daha güçlü ç›kt›kça, geçmiflte
kendisinden uzaklaflan kimi ülkeleri yeniden hege-
monyas› alt›na almas› da kolaylafl›yor zaten. Bu ne-
denle, k›sa bir zaman önce fliddetli ve çok etkili bir
rüzgar gibi esen “kadife darbeler”in “modas›” geçi-
yor, bu darbelerle bafla gelenlerin koltuklar› sallan›-
yor.  
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“Kadife darbe”lerin sonu 

Gürcistan’da da 
“devrim” bitti

Kitle eylemleriyle bir ‘darbe’ düzenleyerek ba-
fla gelen Saakaflvili, flimdi yine kitle eylemle-

riyle koltu¤unu kaybetmekle karfl› karfl›ya.
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ise bu tabloyu tersine çeviren, bir pra-
tik sergileyemedi; savunmac›l›ktan
sald›r› pozisyonuna geçemediler;
haklar›n› elde etmek için aktif
bir direnifl yürütemediler. 

Ve böylece devletin zor ay-
g›t›n› devreye sokmas›na ve fii-
li bir sald›r› gerçeklefltirmesine
çok fazla gerek kalmadan (tu-
tuklanan iflçileri ve grev k›r›c›la-
ra müdahale s›ras›nda yaflanan
çat›flmalar› bunun d›fl›nda b›rak›-
yoruz) salt demagojik yöntemlerle burjuvazi grevin ini-
siyatifini büyük oranda ele geçirmifl oldu.  

Kitle çal›flmas›n›n önemi

Kitlelerin do¤rudan etkilendi¤i sektörlerde grevin
baflar›ya ulaflmas› için en önemli unsur, kitleleri kaza-
nabilmektir. Kitleler ikna edildi¤i zaman, grevin gönül-
lü destekçisi olur, grevden dolay› yaflad›klar› ma¤duri-
yeti geri plana iterler. Telekom grevinde ise, kitleleri
kazanan burjuvazi oldu. 

Kitle çal›flmas›n›n çok çeflitli biçimleri vard›r. Mer-
kezi yerlerde bas›n aç›klamalar› yap›labilir; her Tele-
kom flubesi bir propaganda merkezine çevrilebilir; kit-
lesel yürüyüfller düzenlenebilir; sendika merkezinin
haz›rlad›¤› bildiri ve broflürler kitlesel eylemlerle mer-
kezi yerlerde da¤›t›labilir; semtler için özel bir çal›flma
program› oluflturulabilir; semtlerdeki derneklerde, kah-
velerde toplant›lar, pazaryerlerinde, kalabal›k durak-
larda, iflçilerin yo¤un geçifl noktalar›nda konuflmalar
gerçeklefltirilebilir; çeflitli kurumlara ziyaretler düzenle-
nebilir, bu kurumlar›n kitlesel grev ziyaretleri gerçek-
lefltirmesi organize edilebilir, vb, vb. Ve bütün bu et-
kinliklerde, kitlelere, Telekom iflçisinin bu grevi neden
gerçeklefltirdi¤i anlat›l›r, grevin talepleri ve bu taleple-
rin ne anlama geldi¤i, nas›l bir önem tafl›¤›d›¤› konu-
flulur, burjuvazinin demagojik sald›r›lar› teflhir edilir,
greve destek verilmesi istenir. As›l önemlisi, daha di-
renifle bafllarken, kitle çal›flmas›n›n nas›l yürütülece¤i-
ne iliflkin bir plan haz›rlan›r, grevin bafllamas› ile birlik-
te bu plan h›zla uygulamaya konulur. Daha ilk gün-
den, beklenti ve belirsizlik içinde kendi¤ilinden bir
grev de¤il, planl›, haz›rl›kl› ve sald›r› üstünlü¤ünü kul-
lanan bir savafl yürütülür. Bu fark, direniflin her afla-
mas›na damgas›n› vurur. 

Kitle deste¤ini alamad›¤›, hatta burjuva propagan-
dadan etkilenen kitlenin tepkisini ald›¤› için yenilgiye
u¤rayan grev say›s› az de¤ildir. ‘90’l› y›llar›n bafl›nda
yaflanan ‹stanbul Büyükflehir Belediye iflçilerinin gre-
vi, hala ak›llarda olan en çarp›c› grevlerden biridir.
Grevden dolay› k›sa zamanda yükselen çöp da¤lar›-
n›n yaratt›¤› rahats›zl›k, devletin “çöpçüler profesör-
den daha fazla maafl istiyor” demagojisinin kitleler
üzerinde etkili olmas› birleflince, grev çok h›zl› bir bi-

çimde yenilgiye u¤ram›flt›. Tersten, ’91 y›l›nda
yaflanan Zonguldak iflçilerinin Ankara yürüyü-
flü, yine ayn› y›llardaki ‹stanbul Paflabahçe
Cam Fabrikas› direniflinin kazanmas›nda en
önemli unsur, direnifle genifl kitlelerin deste¤ini
alabilmesiydi. 

Ancak Telekom iflçisinin grevinde kitle des-
te¤i iyi bir biçimde örgütlenemedi, kitlelerin ak-
tif deste¤i al›namad›. Direniflin 30’lu, 40’l› gün-
lerine gelindi¤inde bile, daha hala somut güçlü

bir kitle çal›flmas› yap›lma-
m›flt›. Sendikac›lar, konufl-
malar›nda net bir eylem
takvimini de¤il, yapmay›
düflündüklerini anlatmaya

devam ediyorlard›. Telekom
iflçisinin kitleden kopmas›n›n
en önemli nedeni buydu. 

Direnifle destek ise, dev-
rimci-demokrat kurumlar›n,
ayd›n ve sanatç›lar›n s›n›rl›
grev ziyaretleri ve eylemleri-
nin ötesine geçemedi. El-
bette ki, bu da yeterli ol-
mad›. 

Sendikal önderlik zay›fl›¤›

Asl›nda direnifl içinde yeterince örgütlenemeyen
tek fley kitle deste¤i de¤ildi. Bundan daha önemlisi,
iflçilerin direnifli de yeterince iyi bir biçimde örgütlene-
medi. Telekom içinde devrimci çal›flman›n s›n›rl› ol-
mas› ve sendikal önderli¤in çok zay›f bir performans
göstermesi, grevin zay›f karn›n› oluflturdu. ‹flçilerin
grev öncesinde iyi bir haz›rl›kla donat›lmas›ndan, grev
s›ras›nda her türden demagojiye karfl› bilinçlendirilme-
sine, devletin çeflitli sald›r›s›na karfl› sa¤lamlaflt›r›lma-
s›na, grevin aflamalar›na iliflkin e¤itilmesinden, grev
faaliyetinin farkl› cephelerinin örgütlenmesine kadar,
hemen her cephede boflluklar, kendini direnifl boyun-
ca gösterdi. 

‹flçiler direnifle bafllarken coflkulu ve kararl›yd›.
Ancak kazanabilmek için bu bafllang›ç coflkusunun ve
kararl›l›¤›n›n ötesinde, güçlü bir örgütlü durufla ihti-
yaçlar› vard›. Sendika ise bunu baflarabilecek kapasi-
tede de¤ildi. 

Sendika, öncelikle greve bafllar bafllamaz h›zl› bir
biçimde sistemin çökece¤i ve kolay bir zafer kazan›la-
ca¤› beklentisini yaratmakla hata etti. Erken ve kolay
zafer beklentisine girildi¤inde, zaman›n uzamas› mo-
rallerin k›r›lmas›na neden olur ve direnifli içten çöker-
tir. ‹kincisi, sendika grevin iç örgütlülüklerini yaratma-
da zay›f kald›. Grev komitelerinin oluflturulmas›, iflçiler
aras›nda iflbölümü ve görev da¤›l›m› gibi fleyler, ya
hiç yap›lmad›, ya da kimi yerlerde, oradaki iflçilerin ini-
siyatifiyle yap›ld›, bu da son derece yeretsiz kald›.
Üçüncüsü, iflçilerin greve aktif kat›lmas›n›n araçlar›
yarat›lmad›. Grev yeri genel olarak grev gözcülerine
terkedildi, çok s›n›rl› olarak ve yerel inisiyatiflerle grev
çad›r› kuruldu. ‹flçiler genel olarak grev nöbetini bitir-
diklerinde evlerine döndüler, hareketsiz kald›lar. Dör-
düncüsü, grevin çeflitli aflamalar›na, greve neden olan
anlaflmazl›¤a ve devletin sald›r›lar›na iliflkin olarak ifl-
çilerin haz›rl›kl› hale getirilmesi, bilinçlendirilmesi ama-
c›yla e¤itim seminerleri, toplant›lar düzenlenmesi vb
yap›lmad›. ‹flçiler direnifle ‘karadüzen’ dalm›fl oldular,
genel geçer söylemlerle direnifli yürütmeye çal›flt›lar. 

Oysa grev bir okuldur. ‹flçilerin her cepheden e¤iti-
lerek s›n›f mücadelesi içinde deneyim biriktirdikleri,
yar›nki büyük çarp›flmalara haz›rland›klar›, s›n›fsal uz-

laflmazl›¤› en çarp›c› haliyle kavrad›klar›, her cephe-
den savafla haz›rl›k düzeylerini s›nad›klar› bir okul. Ve
sendika, iflçi s›n›f›n›n kitle örgütü olarak bu okulda ifl-
çilere önderlik etmekle, onun e¤itimini gerçeklefltir-
mekle, prati¤ini örgütlemekle yükümlüdür. 

Telekom iflçisi, bu okuldan ve bu önderlikten yok-
sun b›rak›ld›, adeta örgütlülük içinde örgütsüzlük ya-
flad›. 26 bin iflçiden oluflan bu dev ordu, evinde bekle-
yen, kahvede pinekleyen, grev nöbeti d›fl›nda direni-
flin gücünü ve motivasyonunu hissetmeyen tekil in-
sanlara dönüfltürüldü. Bu kadar büyük bir boflluk var-
ken, salt coflku ve kazanmaya dair kuru ajitasyonla ifl-
çi direniflinin gidebilece¤i s›n›r belliydi, orada t›kand›. 

Burada direniflteki iflçilere yap›lan mali yard›m ko-
nusunda da birkaç fley söylemek gerekiyor. Türk-ifl,
Telekom iflçisinin maddi aç›dan s›k›nt› yaflamamas›
ve direnifli daha özgürce sürdürebilmesi için, kifli bafl›-
na bin YTL para yard›m› yapt›. Keza pekçok sendika,
Telekom iflçisine verilmek üzere her üyesinden 5 YTL
ba¤›fl istedi. 

Direniflteki iflçilere maddi yard›m yap›lmas› olduk-
ça önemli bir konudur. Özellikle uzun süreli direnifller,
iflçinin ailesinin açl›k çekmemesi, direniflin sürdürüle-
bilmesinde önemli bir etkendir. Pekçok direnifl, para-
s›zl›k çeken insanlar›n kendilerine baflka ifl aramaya
bafllamas› ve direnifl yerini terketmesinden dolay› ye-
nilgiye u¤ram›flt›r. Bu nedenle direniflteki iflçiye maddi
yard›m yap›lmal›d›r, bu öncelikle de sendikan›n göre-
vidir. Y›llar y›l› iflçilerden kesilen aidatlar, sendika
a¤alar›n› doyurmak için de¤il, direnifl dönemlerinde
destek olmak için biriktirilmektedir. 

Ancak direniflteki iflçilerle dayan›flman›n tek, hatta
en önemli biçimi maddi yard›mda bulunmak de¤ildir. 

Direnifl çok uzun sürebilir. Türk-ifl bu uzun süre
boyunca iflçiler maafl al›yormufl gibi onlara para öde-
yebilir, bütün sendikalar da ayda 5, ya da daha fazla
ba¤›fl kampanyas› yürütebilirlerler. Ancak direniflin en
büyük ihtiyac› maddi de¤il, fiili destektir. Türk-ifl’in, di-
renifle verece¤i en büyük destek, tüm iflyerlerinde bir
saat ifl b›rakmak, ya da bir gün ifl yavafllatmak, ya da
Telekom iflçilerinin hakl›l›¤›n› ve deste¤e ihtiyac›n›n
oldu¤unu belirten bir bildiri okumak vb.dir. Türk-ifl’e
ba¤l› tüm iflyerlerinde merkezi olarak yap›labilecek k›-
sa süreli bir ifl yavafllatma eylemi bile, direniflin kade-
rini de¤ifltirebilecek bir etki yarat›r. Ya da yine Türk-
ifl’in üstüste gerçeklefltirece¤i kitlesel grev ziyaretleri,
direnifl aç›s›ndan maddi destekten çok daha etkili ola-
cakt›r. Ancak iflbirlikçi sendika a¤alar›, bu tür bir hare-
ketlenmeden ›srarla kaç›nm›fllard›r. 

* * *

Grevin sonuçland›¤›na dair haberlerde, grevin
önemine iliflkin de kimi belirlemeler yap›l›yor. Son 40
y›l›n en etkili grevi oldu¤u, grevde geçen iflgününün
son 30 y›lda yap›lan grevlerden fazla oldu¤u söyleni-
yor. Bunlar önemli tespitler. Ancak Telekom iflçisi, is-
tatistiksel rekorlardan çok daha fazlas›n› yapabilecek
güce sahipti. Ücret için de¤il, sendikal haklar ve es-
nek çal›flmaya karfl› bir grev yap›l›yor olmas›, onun
önemini her türlü istatistiki veriden daha büyük hale
getiriyordu. Ve kazanmas› gerçekten de ülkemizdeki
s›n›f hareketinin rotas›n› de¤ifltirebilecek bir rol oyna-
yacakt›. 

Telekom iflçisinin coflkusu ve kazanma iste¤i var-
d›. Ancak örgütlüyken örgütsüzlük yaflad›, sald›r›lara
haz›rl›ks›z yakaland›. Sendika a¤alar› greve do¤ru bi-
çimde önderlik etmediler. 

Grevin gerçek anlamda kazan›mla bitmesi, ger-
çekten s›n›f›n ç›karlar›n› gözetecek bir önderlikle
mümkün olacakt›r. 



Türkiye Devrimci Hareketi’nin, devrimci ve komünist tutsaklar
flahs›nda cezaevlerinde yaratt›¤› direnifl örnekleri dünya devrim
tarihine mal oldu. Ölümüne bir mücadelenin izdüflümü belirleyici
önemde sonuçlar yaratt›, yarat›yor. Devlet, devrimci ve komü-
nistleri her dönem hedef tahtas›na çakt›. Özellikle 12 Eylül son-
ras› cezaevleri politikas› tam bir ö¤ütme makinesi fleklinde kul-
lan›ld›. Devrimci düflünce ve fikirlerden, eylemlerden vazgeçir-
mek için, her türlü bask›-iflkence ve zor ayg›t›n› devreye soktu-
lar. Çünkü, devrimci ve komünist öncülerin teslim al›nmas›, iflçi-
lerin ve emekçilerin teslim al›nmas› anlam›na geliyordu.  

Ortal›¤›n zifiri karanl›¤a kesti¤i y›llarda devrimciler, ayd›nl›¤a
ç›kacak yolu büyük oranda cezaevi duvarlar› arkas›ndan açt›lar.
Faflizmin teslim alma ve kifliliksizlefltirme politikalar›na karfl›, be-
denlerini silaha dönüfltürdüler. 82, 84 Ölüm Oruçlar›, uzun k›sa
açl›k grevleri, fiili direnifllerle 12 Eylül karanl›¤›n› yaran gün
›fl›klar› oldular. Fatihler, Apolar, Haydarlar, Kemal’ler, Mazlumlar,
“ölen ama yenilmeyenlerimiz”diler...

‹flte bu cüret ve kararl›l›k üstünden küçüldü ve eridi cezaevi du-
varlar›. 

Ancak devlet hiçbir zaman tutsaklar› teslim alma çabas›ndan vazgeçmedi. Cezaev-
leri onlar için kesilmesi gereken ç›ban bafl›yd›. Haz›rlanan kanunlar, ç›kar›lan kararna-
meler, yap›lan sald›r›lar, hep bunun içindi. Kitle hareketinin 80 sonras› en yüksek ol-
du¤u 96’da Eskiflehir tabutlu¤unu açarak bir kez daha denedi tutsaklar›n iradesini.
Ama gerçekleflen direnifller sonucu, bu sald›r›s›n› bir müddet daha geri çekmek zo-
runda kald›. 

2000 y›l›na gelindi¤inde, iflçiler ve emekçiler üzerindeki bask›s›n› artt›ran devlet,
‹MF politikalar›n›n uygulanmas› için yolu düzleme ihtiyac› duyuyordu. Kitlesel halde
patlamalar›n olaca¤›n› 90’l› y›llar›n sonunda yapt›klar› toplant›larda tespit etmifller ve
önlemlerini artt›rm›fllard›. 2000 y›l› bu siyasi ve ekonomik sald›r›lar›n dönüm noktas›n›
oluflturuyordu. Sosyal Demokrat maskeli Ecevit’in baflbakanl›¤›nda kurulan, DSP-
MHP-ANAP koalisyon hükümeti, elini çabuk tutmal›yd›. Kitlelerin tepkisini bertaraf et-
mek için ifle önce önderliklerden bafllamak gerekti¤ini biliyorlard›. Hücre Tipi cezaevi
sald›r›n› tekrardan gündeme oturttular. “Otel gibi”, “herkes rahat edecek”, “terör yuva-
lar›n› da¤›taca¤›z” söylemleri ald› bafl›n› yürüdü. Eylül 1999’da F tiplerine geçifl süre-
cinin bir provas›n› yaparak 10 devrimciyi iflkenceler alt›nda katletmifllerdi. Sonras›nda
Burdur Cezaevi operasyonu ve yaflanan direnifller oldu. 

Yalan ve demagojiyle kitleler üzerinde etkili olmak için her yolu denediler. Tutsak
yak›nlar›na F tiplerini gösterdiler. Stratejik bir sald›r›yd› bu ve devrimciler de buna kar-
fl› haz›rl›k yapmal›yd›lar. Yeterli tart›flmalar yap›lmadan DHKP-C, TK‹P ve TKP(ML)’li
tutsaklar 20 Ekim 2000’de açl›k grevine bafllad›. Aral›k ay›na gelindi¤inde devlet “pa-
zarl›k masas›”na oturdu ve F tiplerinin tart›fl›labilece¤ini söylemeye bafllad›. Kitleleri
beklentiye sokarak süreci lehine çevirebilece¤ini düflünmüfllerdi. Bir yandan görüflme-
lerde “mimari” üzerine tart›flmalar yaflan›rken, bir yandan da operasyon haz›rl›klar›na
h›z vermifllerdi. F Tipleri inflaat halindeydi ve birço¤u bitmemiflti. Devlet uygun an›
kollad› ve 19 Aral›k’a gelindi¤inde 20 cezaevinde ayn› anda 10 binlerce askerle, tank-
larla, gaz bombalar›yla,silahlarla operasyona bafllad›lar. 

Gece yar›s› gelmifllerdi çünkü herkesi gafil avlamak istiyorlard›. Çabucak bitebilece-
¤ini düflünmüfllerdi iflin. Operasyonun ad›na “Hayata Dönüfl” demifllerdi ve hayata
döndürmek için silahlar›yla, gaz bombalar›yla gelmifllerdi devrimci tutsaklar›n üzerine.
Ama devrimci direnifl gelene¤i, bir kez daha barikatlarla karfl›lad› gelen sald›r›y›. Sal-
d›r›da her türlü inflaat malzemesi, belediye arac› kullan›ld›, duvarlar delindi, gaz bom-
balar› kullan›ld›. Devlet iflgale giden bir ordu edas›yla, zafer naralar› atarak ama bir
kez daha yenilerek ç›kacakt› bu katliamdan. Devrimciler ve komünistler günlerce sü-
ren direnifl sonucunda, 28 flehit verdiler. Yüzlerce tutsak sakat kald›. 

Acizdiler çünkü, her fley tüm dünyan›n gözü önünde gerçekleflmiflti. Operasyon
görüntülerini yay›nlayamad›lar. Çünkü iflkence ve katliam görüntüleri ortaya ç›kacakt›.
Ama hiçbir fley gizli kalm›yor, bizzat operasyonlar› yürütenler taraf›ndan y›llar sonra
yaz›lan kitaplardan, verilen beyanatlardan operasyonun nas›l planland›¤› ortaya dökü-
lüyor. 

Katliam sonras›nda da ölüm orucunu bitiremediler. Devrimci tutsaklar her gittikleri
yerde yeni direnifl odaklar› yaratt›lar. Fiili ve meflru her türlü direnifl fleklini denediler.
Gelinen son aflamada 122 devrimci tutsak direnifller ve ölüm oruçlar› sonras›nda ya-
flam›n› yitirdi. 

Dönemin de¤erlendirilmesinde yaflanan tüm eksikliklere ve hatalara ra¤men, dün-
yaya bir kez daha gösterilmifltir ki, devrimci tutsaklar teslim al›namazlar. 

Devrim ve sosyalizm için
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19-22 Aral›k 2000’de yafla-
nan katliam ve direniflte
flehit düflenler: 
Bayrampafla Cezaevi’nden
Cengiz Çal›koparan, Ali Atefl,
Mustafa Y›lmaz, Murat Ördek-
çi, Nilüfer Alcan, F›rat Tavuk,
Aflur Korkmaz, fiefinur Tezgel,
Yazgülü Güder Öztürk, Gülser
Tuzcu, Seyhan Do¤an, Özlem
Ercan; Ümraniye Cezae-
vi’nden Ahmet ‹bili, Umut Ge-
dik, Alp Ata Akçayüz, R›za
Poyraz, Haydar Akbaba; Ça-

nakkale Cezaevi’nden Fidan
Kalflen, Sultan Sar›, Fahri Sar›,
‹lker Babacan; Bursa Cezae-
vi’nden Murat Özdemir, Çank›r›

Cezaevi’nden ‹rfan Ortakç›, Hasan
Güngörmez, Ali ‹hsan Özkan; Uflak
Cezaevi’nden Berrin B›çk›lar, Yase-
min Canc›; Ceyhan Cezaevi’nden Halit
Önder 

2006’n›n sonuna kadar süren Ölüm
Orucu’nda flehit düflenler
Cengiz Soydafl 21 Mart 2001
Adil Kaplan 7 Nisan 2001
Bülent Çoban 7 Nisan 2001
Fatma Ersoy 10 Nisan 2001
Nergis Gülmez 11 Nisan 2001
Tuncay Günel 11 Nisan 2001
Celal Alpay 12 Nisan 2001
Abdullah Bozda¤ 12 Nisan 2001
Erol Evcil 13 Nisan 2001
Murat Çoban 13 Nisan 2001
Gürsel Akmaz 16 Nisan 2001
Endercan Y›ld›z 18 Nisan 2001
Sibel Sürücü 22 Nisan 2001
Hatice Yürekli 22 Nisan 2001
Sedat Karakurt 24 Nisan 2001
Fatma Hülya Tümgan 28 Nisan 2001
Hüseyin Kayac› 6 May›s 2001
Cafer Tayyar Bektafl 6 May›s 2001
Veli Günefl 16 Haziran 2001
Aysun Bozdo¤an 26 Haziran 2001
Gökhan Özocak 4 Temmuz 2001
Ali Koç 8 Temmuz 2001
Muharrem Horuz 2 A¤ustos 2001
Ali Ekber Bar›fl 18 Ekim 2001
Tülay Korkmaz 19 Kas›m 2001
Ali Çamyar 2 Ocak 2002 
Zeynel Karatafl 5 Ocak 2002
Lale Çolak 8 Ocak 2002 
Yusuf Kutlu 8 Mart 2002
Yeter Güzel 10 Mart 2002
Do¤an Tokmak 15 Mart 2002
Meryem Altun 31 Mart 2002
Okan Külekçi 22 May›s 2002
Semra Baflyi¤it 29 Temmuz 2002
Fatma Bilgin 10 A¤ustos 2002
Melek Birsen Hoflver 22 A¤ustos
2002
Gülnihal Y›lmaz 24 A¤ustos 2002
Fatma Tokay Köse 31 A¤ustos 2002
Hamide Öztürk 10 Eylül 2002
Serdar Karabulut 8 Kas›m 2002

‹mdat Bulut 19 Kas›m 2002
Zeliha Ertürk, 30 Kas›m 2002
Feridun Yücel Batu, 1 Aral›k 2002
Berkan Abatay 20 Aral›k 2002
Özlem Türk 11 Ocak 2003
Yusuf Arac› 26 Mart 2003
Ümit Günger, 31 Mart 2004
Selma Kubat 1 May›s 2004
Selami Kurnaz 12 A¤ustos 2004

Ölüm orucunu destekleyen tutuklu
yak›nlar›ndan flehit düflenler
Gülsüman Ada Dönmez 9 Nisan 2001
Canan Kulaks›z 15 Nisan 2001
fienay Hano¤lu 22 Nisan 2001
Erdo¤an Güler 24 Nisan 2001
Zehra Kulaks›z 29 Haziran 2001
Hülya fiimflek 31 A¤ustos 2001
Özlem Durakcan 28 Eylül 2001

TTaahhlliiyyee oolldduukkttaann ssoonnrraa ööllüümm oorruuccuunnuu
ssüürrddüürrüürrkkeenn flfleehhiitt ddüüflfleennlleerr
U¤ur Türkmen 27 May›s 2001
Sevgi Erdo¤an 14 Temmuz 2001
Osman Osmana¤ao¤lu 14 A¤. 2001
Gülay Kavak 7 Eylül 2001
Ümüfl fiahingöz 14 Eylül 2001
Abdülbari Yusufo¤lu 20 Eylül 2001
Ali R›za Demir 27 Eylül 2001
Ayfle Bafltimur 28 Eylül 2001
Zeynep Ar›kan Gülba¤ 27 Eylül 2001
Tuncay Y›ld›r›m 21 Mart 2002
Feride Harman 15 Aral›k 2002

Kendini yakarak flehit düflenler
Kaz›m Gülba¤ 25 Nisan 2001 Almanya
‹brahim Erler 18 Eylül 2001
Eyüp Savur 7 Kas›m 2001
Nail Çavufl 7 Kas›m 2001
Muharrem Çetinkaya 12 Kas›m 2001
Muharrem Karademir 28 fiubat 2004  
Günay Ö¤rener 2 Mart 2004  
Ümit Günger 31 Mart 2004  
Hüseyin Çukurluöz 23 Haziran 2004  
Bekir Baturu 23 Haziran 2004  

5 Kas›m 2001 Küçükarmutlu’ya
polis sald›r›s›nda flehit düflenler
Arzu Güler (Destek ölüm oruççusu)
Sultan Y›ld›z (Refakatçi)
Bülent Durga (Refakatçi)
Bar›fl Kafl (Refakatçi)

19 Aral›k 2000- CEZAEV‹ KATL‹AMI VE BÜYÜK D‹REN‹fi

19 Aral›k katliam ve direnifli-
ni yaflayan ve Fatih’in ö¤-
rencileri olarak iyi bir s›nav
veren ihtilalci komünistlerin
direnifllerini anlatan kitap

Telekom grevi, dergimiz yay›na
haz›rland›¤› s›rada bitirildi. ‹lk gelen
haberlere göre, maafllar, ikramiyeler
gibi parasal konularda bir uzlaflmaya
var›lm›fl ve belli düzeylerde bir art›fl
sa¤lanm›fl. Bu da grevin ve grevcile-
rin kazand›¤› gibi bir yan›lsama yara-
t›yor. Ancak Telekom grevi, ücretler
için yap›lan bir grev de¤ildi. Görüflme-
ler s›ras›nda T‹S için ortaya konulan
120 maddeden 85’inde zaten anlafl-
ma sa¤lanm›flt›. Anlaflma sa¤lanama-
yan maddeler sosyal ve idari maddelerdi. Esnek çal›fl-
may› dayatan maddeler, sendikas›zlaflt›rmay› teflvik
eden çal›flma koflullar› nedeniyle sorun ortaya ç›km›fl,
grev bunun üzerinden geliflmiflti. 

Grevin bitirilmesi haberleri içinde en çarp›c› görün-
tü, sendika baflkan›n›n, Telekom patronunun a¤z›na
yemek vermesi s›ras›nda yaflanan ‘samimi’ havayd›.
Patronlar ve sendikac›lar bir çorbac›da çorba içiyor ve
“ülkemiz kazand›” diyerek kutlama yap›yorlar. Haber-
lerde grevin maliyeti, iflçilerin ne kadar zam alaca¤›
konufluluyor. ‹flçilerin sendikas›zlaflt›r›lmas› ve esnek
çal›flma dayatmas› konusunda hangi karara var›ld›¤›
konusunda ise tek bir kelime bile söylenmiyor. Salt bu
tablo bile, grevde kimin kazand›¤›n›, kimin kaybetti¤ini
net olarak ortaya koyuyor. 

“‹flçi s›n›f›n›n kaderini belirleyecek bir grev”

Grevin bafllad›¤› ilk günlerde, Telekom iflçileri ol-
dukça umutlu ve coflkuluydular. Konuflan tüm iflçiler
bu grevin iflçi s›n›f›n›n kaderini belirleyecek bir grev
oldu¤unu söylüyorlard›. Dergimizde ç›kan röportajlar-
da da bu konu öne ç›kan yan› oluflturuyordu. 

‹flçiler, grevlerinin neden bu kadar önemli oldu¤u-
nu üç temel nedene dayand›r›yorlard›. ’80 sonras›nda
(yani yaklafl›k 30 y›ldan sonra) kamuda yaflanan ilk
grev olmas›, ülke çap›nda yap›lmas› ve yaflam›n her
alan›nda izi ve etkisi olan bir iflkolunda yaflan›yor ol-
mas›. Bütün bunlardan dolay›, hakl› olarak grevlerinin
gelecek aç›s›ndan büyük bir önem tafl›d›¤›n› söylüyor-
lard›. Gerçekten de Telekom grevinin kazanmas›,
bundan sonra yaflanacak grevlerin de kazanmas›n›
do¤rudan etkileyecekti. Telekom’un verdi¤i moral güç,
bundan sonra greve ç›kacak olanlar›n cesaretini ve
kazanma azmini güçlendirecekti. 

Ancak tam da bu nedenle, Telekom grevinin çok
daha özel bir titizlikle ele al›nmas› gerekiyordu. Çünkü
burjuvazi de bunun fark›ndayd›. Ve Telekom’un ka-
zanmamas› için her fleyi yapacakt›. 

“Grev savafl›m›” kelimesinin anlam› da burada yat-
maktad›r. Grev bir savaflt›r. ‹flçi s›n›f›n›n elindeki en
etkili silah, s›n›f savafl›n›n en önemli parças›d›r. Burju-
vazi ile proletarya aras›ndaki çarp›flman›n en önemli
cephelerinden biridir. Ve her savafl gibi, gerçekte bir
‘beraberlik’ ve ‘uzlaflma’ yaflanmaz. Ya da “ülkemiz
kazand›” gibi hamasi (ve s›n›f uzlaflmac›s›) söylemler-
le gerçek yüzü gizlenemez. Görünürde bu aç›klama-
larla grev bitirilse, anlaflmalar bu söylemlerle imzalan-
sa bile, her savafl gibi, bir kazanan› bir de kaybedeni
vard›r. ‹flçi s›n›f›n›n kazand›¤› bir grevi, burjuvazi kay-
betmifl demektir. Tersten, iflçi s›n›f› greve ç›kmas›na
neden olan konularda burjuvaziye geri ad›m att›rama-

m›flsa, grevin kaybedeni iflçi s›n›f›d›r. 

Telekom’un gerçekten çok önemli bir grev olmas›
ve onun kazanmas›n›n bundan sonra yap›lacak bütün
grevler için referans niteli¤i, moral ve coflku kayna¤›
olmas› nedeniyle, burjuvazi de grevi çok ciddiye ald›;
kazanmamas› için gereken her fleyi yapt›. Ama greve
önderlik eden sendika, yeterince haz›rl›k yapmam›flt›. 

Erken zafer beklentisi

Grevin yaflam›n tüm alanlar›n› etkileyece¤ini düflü-
nen iflçiler, bundan dolay› zaferin de kolay ve erken
gelece¤ini düflündüler. Burjuvazinin çaresiz kalaca¤›n›
ve hemen geri ad›m ataca¤›n› sand›lar. Burjuvazinin
bütün gücünü ve silahlar›n› ortaya sürerek kazanmaya
çal›flaca¤›n› düflünmediler. Bu nedenle yeterli haz›rl›k-
tan yoksun bir biçimde savafla girifltiler; düflman› kü-
çümsedikleri için de savafl› kaybettiler. 

Öncelikle, grev umuldu¤u gibi yaflam›n bütün alan-
lar›n› felç eden bir etki yaratmad›. Çeflitli alanlarda ve
iflyerlerinde dönemsel aksamalar oldu sadece. Her
fleyden önce grev k›r›c›lar›na karfl› etkili bir mücadele
yürütülemedi. Burjuvazi do¤rudan kendi ç›kar›na olan
alanlarda aksamaya hiçbir biçimde izin vermedi, bura-
da grevden dolay› ortaya ç›kan sorunlar› hemen gi-
derdi. Burjuvazinin iflleri, ciddi bir zarar görmeden yü-
rümeye devam etti. 

Anlaflman›n imzaland›¤› gün yaflanan bir geliflme,
bu tabloyu çarp›c› bir biçimde ortaya koymaktad›r.
Borsaya internet ba¤lant›s› sa¤layan fiber optik kablo-
lar, bir kepçe operatörü taraf›ndan yanl›fll›kla kopart›-
l›nca, grev k›r›c›lar seferber edilip yar›m gün içinde
kablolar tamir edildi ve borsa ö¤leden sonra çal›flma-
ya bafllad›. Telekom grevinin yaflam› felç edecek bir
hale gelmesinin nas›l engellendi¤i bir kere daha orta-
ya ç›kt›. 

Oysa bir grevin en önemli yanlar›ndan biri, grev k›-
r›c›lara karfl› mücadelenin yükseltilmesidir. Grev k›r›c›-
lar, grevin baflar›ya ulaflmas›n›n önündeki en büyük
engeldir çünkü. Kimi alanlarda yer yer grev k›r›c›lar›n
engellendi¤i oldu. Ama ç›kan bütün önemli sorunlar-
da, devlet deste¤i ve polis korumas›n› arkas›na alan
tafleronlar, sorunu gidermek için serbestçe çal›flt›, ko-
pan kablolar› ba¤lad›, ar›zalar› çözdü. Grev sürerken
grev k›r›c›lar›n çal›flmaya devam etmesi, grev boyun-
ca meflrulaflan bir durum oldu. Dahas›, kimi yerlerde
grevdeki iflçiler, polis, vali gibi devlet güçleri taraf›n-
dan çal›flmaya zorland›, zorla çal›flt›r›ld›. Üstelik, grev
k›r›c›l›¤›na karfl› direndikleri için toplam 78 iflçi gözalt›-
na al›nd›, bunlar›n 12’si tutukland›. 

Yap›lmas› gereken, grev k›r›c›l›¤›na karfl› daha ka-
rarl› bir mücadele yürütmekti. Tüm ülke çap›nda süren

bir grevde, yerel olarak baz› birimlerin
direniyor olmas› yeterli de¤ildir. Sendi-
ka, bu sorunu daha ilk günden günde-
mine almal›, merkezi bir tutum belirle-
meli, bu konuda kararlar oluflturmal› ve
tüm birimlerde bu karar›n uygulanmas›
için gereken mekanizmalar› devreye
sokmal›yd›. Grev k›r›c›l›k, grevin baflat
sorunlar›ndan biri ve kazanmak için
afl›lmas› gereken en önemli eflik ise,
sendika da bunun ciddiyetiyle merkezi
bir tutum belirlemeliydi. Kimi zaman ko-

nuflup ikna etme yöntemiyle, kimi zaman zor kullana-
rak; ama grev k›r›c›lar›n çal›flmas›n› kesin olarak en-
gellemek, böylece grevin etkisinin yaflam içinde hisse-
dilmesini sa¤lamak gerekiyordu; bu yap›lmad›. 

Devletin psikolojik sald›r›s›: Kesilen kablolar

Grevciler erken zafer havas› içinde sonuç bekler-
ken, burjuvazi beklemedi. Bu direniflin kazanmas› iflçi
s›n›f› aç›s›ndan ne kadar önemliyse, yenilgiye u¤ra-
mas› da burjuvazi aç›s›ndan o kadar önemliydi. Bu
nedenle burjuvazi direnifli k›rmak için en fliddetli doz-
dan sald›r›ya geçti. 

Burjuvazinin sald›r›s›, greve müdahalesi denilince,
genellikle fiziksel sald›r› akla gelir. Grev ve direnifl fo-
to¤raflar›n›n ayr›lmaz bir parças› da asker ve jandar-
ma görüntüleridir zaten. Ancak sald›r›n›n tek ve en et-
kili biçimi, fiziksel sald›r› de¤ildir her zaman. Kimi za-
manlarda, psikolojik sald›r›lar çok daha etkili olur. 

Burjuvazi, bu grevde de en etkili psikolojik sald›r›
yöntemini kulland›. Kamuoyunu kendi yan›na çekmek
için iflçileri hedefe çakt›. ‹flçilerin sabotajlar yapt›¤›n›
ve fiber optik kablolar› kesti¤ini iddia ederek propa-
gandas›n› bunun üzerine oturttu. Grevci iflçilerin ara-
s›ndan maddi durumu çok kötü, borca batm›fl ya da
acil paraya ihtiyac› olan birilerini yüksek miktarda pa-
ralar karfl›l›¤›nda ikna ederek bu tür sabotajlar yapt›r-
mas› çok zor bir fley de¤ildi zaten. Telekom iflçisi için
ise, kesilen sadece fiber optik kablolar de¤il, direniflin
moral kanallar›, kitle ba¤lar›yd›. 

Burjuvazi, sabotajlar konusunda bu propaganday›
yürütürken, bir taflla iki kufl vurmak istiyordu. Bir taraf-
tan kitleleri kendi yan›na çekecek, greve tepki duyma-
lar›n› sa¤layacak; di¤er taraftan ise, ma¤dur olan tü-
keticinin tazminat talebinde bulunmas›n› engelleye-
cekti. 

‹flçilerin sabotaj yapt›¤› yönündeki propaganda öy-
lesine büyüdü ki, gerçekten de kitleler bundan etkilen-
meye, aksayan ifllerinden dolay› Telekom iflçilerine
tepki duymaya, direniflin karfl›s›na geçmeye bafllad›-
lar. Telekom iflçisi, burjuvazi taraf›ndan “vatan haini”
ilan edildi. ‹flçiler ise buna karfl›l›k kendilerinin “vatan
haini” olmad›¤›n›, sabotajlar› kendilerinin düzenleme-
di¤ini kan›tlamaya çal›flt›lar. Daha fazla tepki çekme-
mek için, daha geriden bir çizgi izlediler. 

‹fl öyle bir noktaya getirildi ki, adeta iflçiler greve
bafllad›klar› zaman herfleyden ellerini çekerek evleri-
ne kapanmaya, hiç seslerini ç›karmadan beklemeye,
patronun icazetini, kendilerine ac›mas›n› dilenmeye
zorland›lar. Grev gibi bir “savafl›m”›n içinde, iflçilerin
savunma pozisyonunda kalmalar›n› istediler. ‹flçiler
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P 1 Aral›k 1989
12 Eylül döneminden sonra ilk ö¤renci iflgali

olan ‹stanbul Üniversitesi Bas›n Yay›n Yüksek
Okulu yap›ld›. 

P 1 Aral›k 1934
Sovyetler Birli¤i’ne yönelik olarak emperya-

listlerle iflbirli¤i yapan Troçkist karfl›devrimci
örgütlenmeler, SBKP MK üyesi Kirov’u sui-
kastla öldürdü. 

P 5 Aral›k 1936
Sovyetler Birli¤i’nde sosyalist anayasa kabul

edildi. Anayasa tasla¤› haz›rlanmadan önce iflçi
ve emekçi kitlelerle yo¤un bir iletiflim ve bilgi
al›flverifli yafland›. Gelen her de¤ifliklik önergesi
oluflturulan komitelerde de¤erlendirildi, de¤iflik-
likler yap›ld›. Emekçilerin oluflmas›na do¤rudan
kat›ld›¤› taslak, yap›lan referandumla kabul
edildi ve o güne kadar görülen en eflit, özgür-
lükçü ve adaletli anayasa ortaya ç›kt›. Anayasa-
da çal›flma koflullar›, düflünce özgürlü¤ü, kad›n
haklar›, çocuk haklar›, vb. maddelerle iflçilerin
ve emekçilerin yaflam›n› daha mutlu bir hale ge-
tiren maddeler yer ald›. 

P 7 Aral›k 1993-Abidin Dino Öldü
23 Mart 1913 günü ‹stanbul’da do¤an Abidin

Dino flair abisi Arif Dino’nun deste¤iyle karika-
tür ve resme yöneldi. Naz›m Hikmet’in kitapla-
r›na kapak çizimleri yapt›.
Sovyet sanatç› Sergey
Yutkeviç’le birlikte desi-
natörlük ve resim alan›n-
da kendini gelifltirmek
için Sovyetler Birli¤i’ne
gitti ve 3 y›l kald›. Sine-
ma çal›flmalar›na kat›ld›.
‹kinci dünya savafl›nda
Türkiye’ye döndü.
1941’de arkadafllar›yla
Yeniler grubunu olufltur-
du. Resimde Picasso’nun
etkisinde kald›. 1941 y›-
l›nda açt›¤› sergiden dola-
y› sürgün cezas› ald›. Sür-
gün cezas›n›n kalkmas›n›n
ard›ndan 1952’de kesin
olarak Paris’e yerleflti.
Naz›m Hikmet “Mutlulu-
¤un resmini yapabilir mi-
sin Abidin?” diye sorunca
resim yapmad› ama ona
fliirle karfl›l›k verdi. 7
Aral›k 1993’te Paris’te
yaflam›n› yitirdi. 

P 9 Aral›k 1987-Filis-

tin ‹ntifadas› Bafllad›
9 gencin ‹srailliler taraf›ndan katledilmesiyle

bafllayan intifada, Filistin direnifli için yeni bir
aflamay› ifade ediyordu. ‹ntifadada çocuklar ve
gençler öne ç›kt›. “Tafl generalleri” ‹srail tankla-
r›na karfl›, direniflin simgesi oldular. Ancak
FKÖ’nün girdi¤i açmazlar nedeniyle, 1993’lere
gelindi¤inde intifada “bar›fl” söylemlerinin göl-
gesinde erimeye yüz tuttu. Ama Filistin halk›n›n
mücadelesi, de¤iflik araç ve yöntemlerle devam
etti, ediyor. Önderliklerinin yaflad›¤› t›kanmaya
ra¤men, her dönem, ellerinde tafllar, silahlarla,
tanklar›n silahlar›n karfl›na at›lmaktan geri dur-
muyorlar. 

P 9 Aral›k 1885-‹spanyol kad›n komünist
Dolares ‹barruri do¤du.
‹spanya iç savafl› s›ras›nda

iflçileri ve emekçileri direni-
fle ça¤›ran radyodaki sesiyle
tan›nan ‹barruri “Diz Çöke-
rek Yaflamaktansa Ayakta
Ölmek Ye¤dir. No Pasaran!”
diyordu. Onun sesinden ‹s-

panya ‹ç Savafl› ve faflizme karfl› verilen savafl
sloganlaflm›flt›r. 

P 16 Aral›k 1933-Dimitrov Leipzig durufl-
mas›nda faflistler taraf›ndan suçland›¤› konu-
larda savunmas›n› yapt› ve faflizmi yarg›lad›.

Aral›k Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler
9 Aral›k 1979-Hamit Tekin
15-16 Haziran direnifli dahil, iflçi direnifllerinin önderleri aras›nda

yer alan Hamido, Halk›n Kurtuluflu revizyonistleri taraf›ndan kat-
ledildi. 
11 Aral›k 1980-Metin Ayd›n
Bir eylem haz›rl›¤› s›ras›nda polisle girdi¤i çat›flmada, Adana Ki-

remithane mahallesinde flehit düfltü. 12 Eylül’ü “çivi çiviyi söker”
diyerek karfl›layan ve ‹stanbul Ba¤c›lar’da direnifl destan› yazarak
ölümsüzleflen Osman Yaflar Yoldaflcan’›n flehit düflmesinin arka-
s›ndan “Adana’n›n Osman’› ben olaca¤›m” demiflti. Ve birkaç ay
sonra, onun gibi çat›flarak flehit düfltü. 

21 Aral›k 1983-‹smail Cüneyt
MK üyesi ‹smail Cüneyt, 12 Eylül cuntas›na karfl› verdi¤i müca-

dele ile boy hedefi haline gelen komü-
nistlerden biriydi. Özellikle 24 Mart
1983’te yaflanan Sefaköy çat›flmas›n›n ar-
kas›ndan, devletin ona yönelimi daha da
artt›. Yakaland›¤› gün Gayrettepe iflken-
cehanesinde kurfluna dizilerek katledildi.
“Stalin Memet” olarak bilinen ‹smail Cü-
neyt, hatalara karfl› uzlaflmaz kiflili¤i ile
ve kendini ihtiyaçlar do¤rultusunda ko-
numland›rmas›yla örnek bir komünistti.  

19 Aral›k’ta Marafl’ta bir sinemaya bomba at›lm›flt›r. Bu bombay› sonra-
dan ismini de¤ifltirip MHP’den milletvekili olan Ökkefl Kenger, pro-
vokasyon yaratmak amac›yla atm›flt›r. Ama bu y›llar sonra ortaya ç›-
kacakt›r. 

Bomban›n patlamas›n›n ard›ndan sivil faflistler, bombay› komünistlerin at-
t›¤›n› ileri sürerek CHP ‹l Merkezi, TÖB-DER binalar›na do¤ru hare-
kete geçerler. Tan›nan bütün devrimci, demokrat kiflilere azg›nca sal-
d›r›rlar. 21 Aral›k’ta iki demokrat ö¤retmen silahla vurularak öldürü-
lür. 22 Aral›k’ta cenazeler camiye getirilir ama sivil faflistler ve gerici-
ler, ölenlerin komünist oldu¤unu, cenaze namaz›n›n k›l›namayaca¤›n›
söyleyerek kitleyi provoke etmeye çal›fl›rlar. Sonras›nda cenazeye ka-
t›lanlar›n camiyi atefle verdikleri söylentisini ç›kararak, Sünni mahal-
lelerde oturanlar›, alevi mahallelerine do¤ru yönlendirirler. Daha ön-
ceden Alevilerin oturduklar› evler boyalarla da iflaretlenmifltir. Nazi
Almanyas›’ndan al›nan bu yöntemler, katliam önceden planland›¤›n›n
göstergesidir. Olaylar s›ras›nda hiçbir önlem almaz devlet. O dönemki
Marafl Emniyet Müdürü ise, eski ‹çiflleri Bakan› Abdülkadir Aksu’dur. 

Yap›lan katliamda resmi sonuçlara göre 105 kifli ölür, 176 kifli yaralan›r,
210 ev ve 70 iflyeri tahrip edilir. Ancak ölü say›s›n›n 500’ü aflt›¤› ve
katliam s›ras›nda devlet destekli sivil faflistlerin kad›nlara tecavüz et-
tikleri daha sonraki tan›k anlat›mlar›ndan ortaya ç›kacakt›r. 

Marafl Katliam›, devlet eliyle gerçeklefltirilen örgütlü bir katliamd›r. Bu,
daha önceki faflist katliam örnekleriyle bezeli olmas›ndan da anlafl›la-
cakt›r. 19 Aral›k’tan 26 Aral›k’a kadar süren günler boyunca sivil fa-
flistleri engellemek için devletin kolluk güçlerinin herhangi bir müda-
halesi olmaz. Sonras›nda da katliam›n üzerini örtmek için birçok yön-
tem kullan›lm›flt›r. 

Marafl Katliam›’yla ilgili sonradan ortaya ç›kar›lan rapora göre, bombay›
atma emrini ÜGD ikinci baflkan› Mustafa Kanl›dere vermifl ve Ökkefl
Kenger bombay› atm›flt›r. Bombay› solcular›n att›¤› süsü verilerek
provokasyon ortam› haz›rlanm›flt›r.16 Aral›k’ta aniden ÜGD’den iki
kiflinin getirdi¤i “Günefl Ne Zaman Do¤acak” filmi sinemada gösteri-
me sokulmufltur. Olaylardan önce Ankara’da oturan içlerinde Haluk
K›rc›, Bünyamin Adanal› gibi ünlü faflistlerin yerald›¤› bir grup, Ma-
rafl’a gelmifllerdir. 22 Aral›k’ta Adana’dan Malatya’ya telefon edile-
rek doktor Muhittin Turgut’a “Marafl’tan oraya çok yaral› gelecek” ta-
limat› verilir. 

Bu rapordan sonra ‹çiflleri Bakan› istifa etmifl, yerine Hasan Fehmi Günefl
getirilmifltir. Ama Marafl katliam›yla ilgili do¤ru bir araflt›rma yap›la-
mad›¤› gibi, o dönemin gizli belgeleri Baflbakan Ecevit’in kasas›nda
beklemifltir. Y›llar sonra da olsa katliam›n nas›l planlad›¤›n›n ortaya
ç›kmas› önemlidir. Ama as›l önemli olan, katliam› gerçeklefltiren dev-
letten hesap sorma bilincinin gelifltirilmesidir. Çünkü Marafl ilk olma-
m›flt›r, son da de¤ildir. Sivas, Gazi, 19 Aral›k vb. liste uzat›labilir. 

Katliam› gerçeklefltiren MHP’li sivil faflistler, ya serbest b›rak›l›r, ya ce-
zaevinden kaç›r›l›r veya da az cezalarla s›yr›l›rlar. 1991’e kadar süren
yarg›lamalarda toplam 804 kifli yarg›lanm›fl, sonras›nda kimisi “devlet
kadrosu” olarak ülke d›fl› ve içindeki di¤er katliamlarda görevlendiril-
mifltir. 

Marafl, kitle hareketinin yüksek oldu¤u bir dönemde gerçeklefltirildi ve
daha sonraki süreçlerde yaflanacak Çorum, Malatya gibi katliamlar›n
ilkiydi. Ayr›ca siyasi ve hukuki aç›dan devlet kendini güvenceye al-
mak için, s›k›yönetim ilan etti. 12 Eylül’e giden yollar›n döflenmesiydi
bu ayn› zamanda. 

Marafl Katliam›’yla yaratmak istedikleri, Alevi-Sünni çat›flmas›n›, de¤iflik
zamanlarda Kürt-Türk, Laik-Anti laik gibi argümanlarla yeniden sah-
neye koyuyorlar. Halk› bir yandan bu tür yapay çeliflkilerle birbirine
düflürürken, aslolarak tüm iflçiler ve emekçiler üzerinde sömürü ve
bask›y› yo¤unlaflt›r›yorlar. Marafl katliam›, egemenlerin bu yönetme
tarz›n›n görülmesi aç›s›ndan tipik bir örnektir. Ayn› flekilde faflizmden
icazet dileyerek ve bekleyerek de¤il, önceden haz›rlanarak ve savafla-
rak karfl› konulabilece¤ini ö¤reten derslerle doludur. Bugün bu ders-
lerle donanma ve faflizme karfl› mücadeleyi yükseltme zaman›d›r.    
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oldu¤unun, etkin bir silah oldu¤unun bilincin-
den yoksunlar. Burjuvazi, Telekom iflçilerinin
bu zay›f yan›n› yakalam›fl, her ar›za ve h›r-
s›zl›k olay›n› iflçilere yüklemeye, onlar› suçlu
gibi göstermeye çal›flm›flt›r. Bu sald›r›lar kar-
fl›s›nda Telekom iflçileri ve sendika, grevin
meflrulu¤unu ve taleplerini hayk›rmak yerine,
savunmaya geçmifllerdir.  

Telekom grevinin bir di¤er handikap›, ifl-
çileri erken zafer beklentisine girmesidir. 2-3
hafta içinde grevin, telefon, internet, bas›n
vb her taraf› etkileyece¤ini düflünmüfller ve
bunun burjuvaziyi dize getirece¤ini ummufl-
lard›r. Fakat beklenen etki olmaz, çünkü ç›-
kan ar›zalar› tafleron iflçileri gidermektedir.
Grev k›r›c›lar›na karfl› savunma komiteleri
oluflturmak, baflta aileleri olmak üzere çevre-
lerini harekete geçirmek, kitlesel sokak ey-
lemleri, iflyeri iflgalleri ile grevi büyütmek ba-
flar›lamam›flt›r. 

Direnifller sürüyor

2006 iflgal ve direnifl y›l› olmufltu. 2007
y›l›nda iflgal eylemi pek fazla yaflanmad›, fa-
kat fabrika önü direnifller,
üstelik aylara yay›la-
rak devam ediyor. 

Mesela No-
vamed direnifli
1. y›l›n› arka-
da b›rakt›.
Sendikalafl-
t›klar› için ifl-
ten at›lan ve
ezici ço¤unlu-
¤unu kad›nlar›n
oluflturdu¤u Nova-
med iflçileri, patronun
ve devletin tüm bas-
k›lar›na ra¤men,
fabrika önündeki
direniflini kararl›-
l›kla sürdürüyor. Direnifl, Antalya
s›n›rlar›n› çoktan aflm›fl, s›n›f›n ve emekçile-
rin belli kesimlerinin ilgisini üzerinde topla-
may› baflarm›flt›r. ‹stanbul’da kimi kad›n ku-
rulufllar› Novamed iflçileriyle dayan›flma plat-
formu oluflturmufl, eylem ve etkinlikler yap-
m›fllard›r.

Yine aylara yay›lan bir di¤er direnifl örne-
¤i de, Diyarbak›r’da Aky›l Tekstil iflçilerinin
direniflidir. ‹zmir’de Akdeniz Selçuk Ambar
iflçileri, sendikalaflma faaliyetinden dolay› di-
renifli sürdüren baflka bir sektördür. 

2007 y›l›n›n en önemli geliflmelerden biri
de, Tersane iflçilerinin ifl cinayetlerine karfl›
ifl b›rakma eylemleridir. Tersanelerde de da-
ha önceleri de çok kereler ifl cinayetleri ya-
fland›. Bunlara karfl› eylemler de yap›ld›.
Hiçbiri bu denli ses getirmemiflti. Peflpefle
yaflanan ifl cinayetleri, iflçilerin sabr›n› tafl›rd›
ve daha kitlesel, daha etkili eylemler yap›ld›.
Bu eylemlerin sonucunda, Çal›flma Bakan›,
tersanelere gelmek zorunda kald›.  

Son olarak, bu y›l›n hem iflçi ve emekçi-
ler, hem de devrim cephesinden en önemli

kazan›m› olan 1 May›s’› geçirmeliyiz. 2007 1
May›s›, son y›llar›n en görkemli ve militan 1
May›s› oldu. Y›llard›r girilmeyen Taksim’e gi-
rildi. Devletin tüm önlem ve tehditlerine, jop
ve gaz bombalar›na ra¤men, onbinler Tak-
sim hedefinden geri dönmedi. Taksime’e ç›-
k›ld›. Y›llar önce kaybedilen 1 May›s alan›,
tekrar kazan›ld›. Bu kazan›m, s›n›f mücade-
lesine çok önemli bir de¤er katm›flt›r. Militan
duruflun, kararl›l›¤›n, hedefte ›srar›n neler
getirdi¤ini göstermifltir. 

2008’de daha örgütlü, daha militan

S›n›f›n ortaya koydu¤u eylemlerin, sald›-
r›lar› püskürtecek çapta olmad›¤› ortadad›r.
Örgütlülük ve önderlik sorunu, ciddi bir sorun
olarak durmaktad›r. Komünist ve devrimcile-
rin s›n›fla ba¤lar›n›n zay›fl›¤› devam etmek-
tedir. 

Yaflanan direnifl ve grevlerde de iç örgüt-
lülükteki zay›fl›klar kendisini göstermekte, bir
ço¤unun yenilmesinde, en önemli etken ol-
maktad›r. Özellikle taban komitelerinden
yoksunluk, ciddi bir handikapt›r. Direnifl dö-
nemlerinde ortaya ç›kan çeflitli örgütlülükler

de sar› sendikalar›n uzant›lar› olmaktan
ç›kamamaktad›r. Oysa bu komiteler,

tabanda birli¤i ve
örgütlülü¤ü

sa¤laman›n
en önemli

araçlar›d›r.
Bunlar sendika-

c›lar›n inisiyatifin-
den ç›k›p yüzünü

tabana dönmeli, gü-
cünü tabandan alma-

l›d›rlar. ‹flyeri komitele-
ri, direniflten direnifle

kurulan de¤il, süreklili¤i
olan, kurumsallaflan komi-

teler olmal›d›r. Ancak bu ku-
rumsall›k, tabanda örgütlü

gücü sa¤lar, kazanmay› getirir. 

Direniflte olan iflçiler, genellikle dayan›fl-
ma eksikli¤inden yak›nmaktad›rlar. Dayan›fl-
malar, sembolik düzeyde kalmakta, sendika
flube baflkanlar› ve temsilcilerle s›n›rl› tutul-
maktad›r. S›n›f dayan›flmas› sendikac›lara
b›rak›lmaz. Esasen iflçileri dayan›flmaya kat-
mad›kça, bu tür dayan›flma örneklerinin yap-
t›r›m gücü de olmaz.   

2006 direnifl ve iflgaller y›l› olmufltu.
2007 y›l› da grevlerin ve direnifllerin öne ç›k-
t›¤› bir y›l oldu. Y›llar sonra s›n›f›n gündemi-
ne grevin girmesi oldukça anlaml›d›r. Fakat
grev ve direnifllerin baflar›ya ulaflmas›; iç ör-
gütlülü¤ün sa¤lam örülmesinden, taban ko-
mitelerinin ifllevli, inisiyatifli davranmalar›n-
dan, dayan›flman›n, ziyaretlerden ç›k›p ey-
lemli dayan›flmaya dönüflmesinden geçmek-
tedir. 

‹flçi s›n›f›, 2008 y›l›nda eksikliklerini afla-
rak, mücadelesine kapitalist sistemi çakmal›,
devrim ve sosyalizm bayra¤›n› yükseltmeli-
dir. 

Devrim ve sosyalizm için
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AKP hükümeti yeni bir sald›r› paketini daha hayata geçirmeye
çal›fl›yor. Fifl toplayarak vergi iadesi alan iflçi ve emekçiler, art›k
fifl toplamayacak. Bu sistemin yerine y›lbafl›nda yürürlü¤e gir-
mesi beklenen “Asgari Geçim ‹ndirimi” ad› verilen yeni sisteme
geçilecek. Bu sistemde ayda brüt olarak bin YTL kazanan ve
efli çal›flmayan iki çocuklu bir ücretlinin eline maafl›n›n d›fl›nda
ayl›k net 64.5 YTL geçecek. Al›nan maafl ne olursa olsun yarar-
lan›lacak asgari ücret indirimi ayn› düzeyde olacak.

“Asgari Geçim ‹ndirimi” sisteminde sözde çal›flan›n maafl› de¤il,
medeni durumu ve çocuk say›s› baz al›n›yor. Buna göre bekar bir
asgari ücretli, maafl›n›n d›fl›nda y›ll›k 516 YTL 37.5 kurufl alacak.
Çal›flan asgari ücretli, evli ve efli çal›flmayan iki çocuk sahibi ise,
ayn› koflullarda çocuksuz olana göre y›ll›k 155 YTL daha fazla
alacak deniyor.
Yeni sistemi öyle allay›p pullay›p sunuyorlar ki, san›rs›n›z çal›-
flanlar›n yaflam düzeyi, refah düzeyi yükselecek. Ayda 64.5 YTL
ile nas›l yaflam düzeyi yükseliyorsa? Bir de eski sisteme göre
daha avantajl› oldu¤unu, tüm fiflleri toplayan kiflinin alaca¤› pa-
radan 105 YTL daha fazla alaca¤› söylenerek, büyük bir nimet-
mifl gibi sunuluyor. Peki ‘07’nin vergi iadesi ne olacak? Hiçbir
yetkili bu konuda bir aç›klama yapm›yor. Belli ki, burada biriken
milyarlar gasp edilmifl olacak. Dolay›s›yla yeni sistemin; indirim
de¤il, bindirim oldu¤u ortada.

Dimes Meyve Suyu Tokat ve ‹zmir fabrikalar›nda, Tek G›da-‹fl
Sendikas›nda örgütlendikleri için iflten at›lan iflçilerin direnifli sürü-
yor. ‹flçiler ve sendika yöneticileri, fabrika önünde yapt›klar› ey-
lemlerle patronu sendikay› tan›maya ve at›lan iflçileri geri almaya
ça¤›rd›lar.

Tek G›da-‹fl Tokat fiube Baflkan› fabrika önünde yapt›¤› aç›kla-
mada, “‹flten ç›kar›lan arkadafllar›m›z yeniden iflbafl› yap›ncaya
kadar ve toplu ifl sözleflmeli düzen tesis edilinceye kadar direnifli-
miz devam edecek” dedi. Tek G›da-‹fl Bölge Baflkan Yard›mc›s›
ise, Dimes patronunun CHP milletvekili oldu¤unu belirterek “‹flçile-
rin anayasal ve sosyal haklar›n› tan›mayan bir patron, kendisini
nas›l sosyal demokrat olarak tan›mlayabilir” dedi. Eyleme çeflitli
sendika flubeleri ve partiler destek verdi. Öte yandan ‹zmir’de 5 ifl-
çinin iflten at›lmas›ndan sonra, Kemalpafla’daki fabrikadan da 12
iflçi daha iflten at›ld›. Fabrika önünde yap›lan eylemde konuflan
Tek G›da-‹fl Ege Bölge Sekreteri, “‹flçilerin sendikalaflma mücade-
lesinin iflveren taraf›ndan bask›, tehdit ve iflten ç›karmalarla engel-
lenmeye çal›fl›ld›¤›n›” söyledikten sonra, “iflten at›lanlar ifline geri
dönene kadar sendika kabul edilene kadar mücadelemiz sürecek”
dedi. 

PETK‹M iflçisi Özellefltirme Yüksek Kurulu’nun PETK‹M’in özel-
lefltirilmesi onaylamas›n› yapt›klar› eylemle protesto ettiler.

Özellefltirme Yüksek Kurulu (ÖYK) karar›n›n aç›klanmas›n›n ar-
d›ndan Alia¤a PETK‹M’de eylem yapan iflçiler, karar›n kendileri
için sürpriz olmad›¤›n›, özellefltirmeye karfl› mücadele edeceklerini
belirttiler. 

Servisten inerek Alia¤a PETK‹M kavfla¤›nda toplanan binin üze-
rinde iflçi, düzenli kortejler oluflturarak A kap›s›na yürüdü. Yürüyüfl
boyunca “K‹T’leri Satanlar Vatan Haini”, “PETK‹M Halk›nd›r, Hal-
k›n Kalacak”, “Yaflas›n Örgütlü Mücadelemiz”, “AKP Halka Hesap
Verecek” sloganlar›n› att›lar. Eylemde bir aç›klama yapan Petrol-‹fl
Alia¤a fiube Baflkan› ise, “‹MF’nin özellefltirme politikalar›n› s›k›
s›k›ya uygulayan AKP, ülkemizin en stratejik kurumlar›n› talan et-
meye, yabanc›lara peflkefl çekmeye devam etmektedir. Bu sald›r›-
lara karfl› mücadelemizi kararl›l›kla sürdürece¤iz” dedi. 

“Asgari Geçim ‹ndirimi” De¤il Bindirim

Dimes’te Direnifl Sürüyor

PETK‹M ‹flçisi Eylemde



Son aylarda t›rmand›r›lan flo-
ven-milliyetçi dalga, en baflta
ideolojik bir kargafla ve mu¤-
lakl›k yaratarak temel do¤rula-
r› karartmaktad›r. Kendine sol,
hatta devrimci, komünist diyen ki-
mi parti ve ak›mlar, kendilerini bu
floven dalgaya kapt›rm›fl durum-
dad›rlar. Tarihte s›kça rastlad›¤›-
m›z,  zor dönemlerde saf de¤iflti-
rip burjuvaziye eflsiz hizmetler su-
nan “sosyal-floven”lerin günümüz-
deki tezahürleridir bunlar. Özellikle
de savafl dönemlerinde kitlelerin
bilincini köreltme, milliyetçi duygu-
larla onlar› birbirine düflürme gö-
revini yerine getirirler. Bunu ‘sol’
ad›na yapt›klar› için de daha etkili
olurlar. 

Bugün yine öyle bir dönemden ge-
çiyoruz. Faflist-floven sald›rganl›-
¤a, bu sosyal-floven koro da bü-
yük bir ifltahla kat›lm›fl durumda.
Emperyalizme, faflizme ve flove-
nizme karfl› mücadele, bu sosyal-
floven ak›mlar› da kapsamak zo-
runda. Kitlelerin bilincine zerkedi-
len floven-milliyetçi zehre karfl›,
proletarya enternasyonalizminin
bayra¤›n› yükseltmek, günün acil
görevidir. Bunun önemli bir yan›n›
da her türden milliyetçili¤e karfl›
ideolojik-siyasal mücadeleyi yük-
seltmek, her alanda mahkum et-
mektir. 

Yay›nevimizden geçti¤imiz y›llarda
ç›kan “Emperyalist savafl ve Kürt
sorunu” bafll›kl› kitap, bu yönde
önemli bir kaynak sunmaktad›r.
Bu kitap içinde yeralan ve dergi-
mizin Eylül, Ekim, Kas›m 2003 ta-
rihlerinde yay›nlad›¤› “Ulusal soru-
na ML bak›fl” bafll›kl› yaz›y› gün-
cel ve tarihsel öneminden dolay›
k›saltarak yeniden yay›nl›yoruz.

Devrim ve sosyalizm için
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eni emperyalist savaflla birlikte, tüm
dünya genelinde ona efllik eden bir
siyasal gericilik dalgas› yükseldi.
Özellikle 11 Eylül sonras› baflta
ABD olmak üzere dünya çap›nda

‘terörle mücadele’ ad› alt›nda varolan de-
mokratik haklar›n gasp›na dönük bir dizi ya-
sa ç›kar›ld›, iflçi ve emekçiler üzerindeki sö-
mürü ve bask› koflullar› daha da a¤›rlaflt›r›l-
d›, gerici-faflist örgütlenmelerin önü düzlen-
di.

Bunun böyle olmas›, yaflanan savafl ger-
çe¤inin do¤rudan sonucudur. Çünkü savafl,
‘politikan›n farkl› araçlarla –zor yoluyla-
sürdürülmesi’nden baflka bir fley de¤ildir.
Zor’un egemen hale geldi¤i bir ortamda, si-
yasal gericili¤in, faflizmin palazlanmas› ka-
dar do¤al bir fley olamaz. Nitekim bundan
önceki her iki emperyalist paylafl›m savafl›
da bu gerçe¤i ortaya koymaktad›r. Özellikle
ikinci emperyalist paylafl›m savafl› öncesin-
de faflist partilerin en parlak dönemlerini ya-
flad›¤› ve iktidara geldikleri bilinmektedir.
(Almanya, ‹talya, ‹spanya vb.)

Faflizm, klasik tan›m ile, burjuvazinin
‘en gerici, en floven’ kesimlerin aç›k kanl›
diktatörlü¤üdür ve ideolojik g›das›n› da
‘milliyetçilik’ oluflturur. Kitle deste¤i yarat-
man›n en önemli arac› olarak milliyetçi söy-
lemler öne ç›kar. Savafl dönemlerinde ise,
egemen s›n›flar, hiçbir dönem olmad›¤› ka-
dar kitle deste¤ine ihtiyaç duyarlar. Bunu
sa¤layabilmenin en önemli demagojik mal-
zemesi ise milliyetçiliktir. Onun içindir ki,
savafl dönemlerinde ortal›¤› milliyetçi söy-
lemler kaplar ve gerici-faflist örgütlenmeler
palazland›r›l›r. 

Bugüne dek gerçekleflen iki emperyalist
paylafl›m savafl› irdelendi¤inde, tarihsel ola-
rak da bu gerçe¤in kan›tland›¤› görülecektir.
Her emperyalist güç, ‘düflman’ olarak gör-
dü¤ü di¤er emperyalistlerin amaçlar›n›, ya-
y›lmac›l›k, iflgal vb. fleklinde tan›mlarken,
kendilerinin savafla kat›l›m›n›, o güne dek

u¤rad›¤› ‘tarihsel haks›zl›klar›n giderilme-
si’, ‘ulusal ç›karlar›n›n korunmas›’, ‘büyük
bir ulus olduklar›n›n gösterilmesi’ vb. milli-
yetçi duygulara hitap ederek sözümona
‘soylu’ amaçlarla aç›klam›fllard›r. Kitleleri,
kendilerini hiç ilgilendirmeyen bu kanl›
paylafl›ma katabilmenin tek yolu, bu tür ya-
lan ve demagojilerdir çünkü.

Böyle bir dönemde, emperyalizmin en
büyük yard›mc›lar›, hatta can simitleri, her
zaman sözde solculard›r. Savafl döneminde
‘sosyal-floven’ kimli¤ine bürünen bu ak›m-
lar, ‘sol’ sosuna bat›rarak ürettikleri yeni te-
orilerle, kitleleri aldatman›n en ince ve en
etkili yollar›n› bulurlar. Böylece burjuvazi-
ye savafl gibi kitle deste¤ine en fazla ihtiyaç
duyduklar› bir dönemde ola¤anüstü bir des-
tek, eflsiz bir yard›m sunarlar. Birinci em-
peryalist savafltaki tutumuyla birlikte tarihe,
‘dönek’ ve ‘hain’ olarak geçen Kautsky’den
bugüne, tüm oportünistlerin, savafl dönemle-
rindeki ‘u¤ursuz rol’leri budur. Lenin,
“oportünizmde özsel olan fley, s›n›flar›n ifl-
birli¤i düflüncesidir. Savafl, bu düflünceyi,
ola¤an faktör ve etkenlerine bir dizi ola¤a-
nüstü faktör ekleyerek, burjuvaziyle iflbirli-
¤ine zorlayarak sonuna kadar gelifltirir” der.
Sosyal-flovenizm tan›m› da ilk olarak birinci
emperyalist savafl döneminde ortaya ç›km›fl-
t›r. Sosyal-flovenizm, emperyalist savaflta
‘anavatan savunmas›’ düflüncesinin kabulü,
‘kendi’ ülkelerinin burjuvazisi ile ittifak›n›n
savunulmas›, ‘kendi’ burjuvazisine karfl› her
tür devrimci eylem ve propagandadan vaz-
geçilmesidir. S›n›f iflbirli¤i teorilerinin gel-
di¤i son nokta, oportünizmin en olgunlaflm›fl
halidir.    

Yeniden hortlayan 

‘vatan savunmas›’ teorisi

Birinci emperyalist savafltan bu yana
kullan›lan sosyal-floven cephaneli¤in en
pasl› silahlar›ndan biri ‘vatan savunmas›’
d›r. Bu teori, ABD’nin Irak’a sald›r›s›n›n

öngününde ‘ulusal sol’un en güçlü kalesi
‹flçi Partisi taraf›ndan dillendirilmifl ve ar-
d›ndan onun yama¤› “Türk Solu”, “Ata-
türkçü Düflünce Dernekleri” vb. kesimler-
ce de yükseltilmiflti. fiimdi bu kervana
burjuva bas›n da eklendi…  Öyle ki, fetih-
çi-sömürgeci Osmanl›’n›n iflgal ve ilhak
etti¤i bütün topraklar, (Yemen’den Galiç-
ya’ya)‘vatan topra¤›’ say›ld› ve ‘vatan’›n
bir parças› oluverdi. Hal böyle olunca, ya-
n›bafl›m›zda bulunan Irak topraklar› üze-
rinde hak iddia etmek, hele ki Lozan’da
yitirilen Musul-Kerkük’ün ‘vatan toprak-
lar›’ndan say›lmas› çok daha kolaylafl›-
yordu…  T›pk› daha önceki emperyalist
savafllarda oldu¤u gibi ‘tarihsel haks›zl›k-
lar›n giderilmesi’ gündeme getiriliyor,
Irak’ta Türk askerinin bulunmas› ‘vatan
savunmas›’ olarak sunulabiliyordu… 

Böylece Osmanl›’dan Türkiye Cum-
huriyeti’ne geçiflte ‘misak-› milli’ üzerine
kopan f›rt›na yeniden ›s›t›l›yor ve Enver
Pafla’da somutlanan, güçlü emperyaliste
yedeklenerek paylafl›mdan pay kapma
sevdas›, yeniden ra¤bet görüyordu…
Emperyalizme uflakl›kta s›n›r tan›mayan
‘kraldan çok kralc›’lar, her zaman oldu¤u
gibi uflak kimliklerini daha fazla ‘vatan-
millet’ edebiyat› ile kamufle etmeye ve

kitlelerin savafl karfl›t› tutumlar›n› bu tür de-
magojilerle zay›flatmaya yeltendiler. 

Kopan bunca gürültü ve hengame ara-
s›nda gözlerden kaçan fleyleri iyi görebil-
mek ve do¤ru analiz edebilmek, büyük
önem tafl›yor. Bu tart›flmalarda karfl› karfl›ya
gelmifl görünen AKP hükümeti ve general-
ler, ya da daha genel bir koyuflla, Amerikan-
c› kesim ile ‘ulusal sol’cular aras›nda öze
iliflkin bir ayr›l›k yoktur. Esas›nda her iki
kesim de, bafl›ndan beri Türk askerinin
Irak’a girmesinden yanad›r. Tek fark, birin-
cilerin kendilerini tümüyle ABD’ye kapt›r-
malar› ve tam bir uflakl›kla hareket etmeleri,
di¤erlerinin ise, geleneksel floven bak›flla
Kürtlerin Irak’ta ‘ba¤›ms›z devlet’ dahil her
tür geliflmeyi önlemek ve ‘Türkmenleri ko-
ruma’ ad› alt›nda Musul ve Kerkük’te geç-
miflten kalan hesaplar› görmektir. Her ikisi
de yay›lmac›d›r ve Irak’taki kargafladan pay
kapma sevdas›ndad›r...  Aralar›nda özsel bir
farkl›l›k olmad›¤› gibi, kulland›klar› dema-
gojik malzeme de ayn›d›r: Vatan savunma-
s›!  (…)

Ulus-devletlerin ‘çocukluk hastal›¤›’
olan milliyetçilik, kapitalizmin emperya-
lizm aflamas›yla birlikte burjuvazinin ‘ileri-
ci’ rolünü yitirmesiyle, kitleleri maniple et-
meye yarayan demagojik bir söylem halini
ald›. Bundan dolay›d›r ki, marksist-leninist-
ler, emperyalizmle birlikte uluslar›, ‘ezen ve
ezilen ulus’ olarak iki ayr› kategoride ele al-
d›lar. Egemen bir ulusun milliyetçili¤i ile
ezilen bir ulusun milliyetçili¤i aras›nda mut-
lak bir ayr›m yapt›lar. III. Enternasyonal
(Komüntern) bu geliflmeler ›fl›¤›nda,
Marks’›n ‘Bütün ülkelerin iflçileri birlefli-
niz!’ slogan›n›, ‘Bütün ülkelerin iflçileri ve
ezilen halklar birlefliniz!’ slogan›yla tamam-
lad›. Emperyalizme karfl›, ezilen halklar›n
mücadelesine her zaman destek sundu, onla-
r›n yan›nda yer ald›. Her tür milliyetçili¤e
karfl› “proleter enternasyonalizm” öne ç›ka-
r›ld›. Çünkü milliyetçilik, ezilen uluslar aç›-

Savaflla k›flk›rt›lan 

milliyetçilik ve

ULUSAL SORUN
Y

Bir y›l› daha geride b›rak›yoruz.
Geride b›rakaca¤›m›z 2007 y›l›, s›n›f-
lar mücadelesinde önemli geliflmelerle
geçti. 

Dünyan›n her yerinde iflçi s›n›f›
kendisine dayat›lan düflük ücretlere,
hak gasplar›na, a¤›r çal›flma koflullar›-
na ve bask›lara karfl› grev eylemleriy-
le, sokak çat›flmalar›yla karfl›l›k verdi, veriyor. 2007
y›l›n›n bu son ay›nda Fransa, Almanya, Hollanda,
Macaristan ve Japonya’da yaflanan grev ve sokak
çat›flmalar› bunun göstergesi. Bu tabloya ülkemizde-
ki Telekom iflçilerinin grevini de eklemek gerekir. 

Ülkemiz aç›s›ndan 2007 y›l›na damgas›n› vuran;
Havayollar› ile gündeme girip Telekom’da hayata ge-
çen grevler oldu.  Buna, 30 y›l sonra ilk kez 1 Ma-
y›s’›n Taksim meydan›nda kutlanmas›n›n zaferini ek-
lemek gerek. Yan›s›ra tersane iflçilerinin ifl cinayetle-
rine karfl› ifl b›rakarak gerçeklefltirdikleri kitlesel so-
kak eylemleri, sendikalaflma faaliyetlerinden dolay›
iflten at›lan iflçilerin bafllatt›¤› fabrika önü direnifller,
kimi fabrika ve iflletmelerde ücretlerinin verilmemesi-
ne karfl› k›sa süreli ifl b›rakma eylemleri, emekçi me-
murlar›n sokak eylemleri vb. belli bafll› geliflmelerdi. 

Burjuvazinin artan sald›r›lar›

Savafla eklemlenmeye çal›flan burjuvazi, s›n›fa
dönük sald›r›lar›n› bu y›l daha da art›rd›. Bir yandan
faflist bask›lar›, bir yandan da iflgücü sömürüsünü
yo¤unlaflt›rd›lar. Esnek üretim yasas›n›n sa¤lad›¤›
avantaj› da arkas›na alan patronlar, 2007 y›l›nda es-
nek üretim biçimlerine daha fazla baflvurdular. Bu-
gün neredeyse tüm fabrika ve iflletmelerde esnek
çal›flma biçimleri uygulan›yor. 

Fiilen uygulanan esnek çal›flma biçimleri T‹S sü-
reçlerinde de s›n›f›n karfl›s›na koz olarak sürülüyor.
Örne¤in Kamu’da devlet, esnek çal›flma kozunu ileri
sürerek -sendika a¤alar›n›n da iflbirli¤i ile- geri bir
sözleflme imzaland›. Burjuvazi, gerek kamu sektörle-
rinde gerekse özel sektörlerde esnek çal›flmay› hak
gasplar›n›n önemli bir silah› haline getirdi. 

Tafleronlaflt›rma sald›r›s› da atbafl› gidiyor. Tafle-
ron sisteminin girmedi¤i fabrika, iflletme kalmad›.
Sistem, tafleronun tafleronu fleklinde uygulan›yor.
Tafleronlaflt›rma sisteminin bu denli yayg›n uygulan-
mas›, ucuz iflgücü sömürüsünün yan›s›ra, sendika-
s›zlaflt›rmay› getirmektedir. Tafleronlaflt›rma siste-
miyle sendikas›z, sigortas›z a¤›r çal›flma koflullar› ve
düflük ücretle çal›flma koflullar› dayat›ld›¤› gibi, T‹S
süreçlerinde iflçi s›n›f›n›n gücünü zay›flatmakta, (Te-
lekom örne¤inde oldu¤u gibi) grev k›r›c›l›¤› yap›l-
maktad›r.

Özellefltirme sald›r›s› da dur durak bilmeden de-
vam ediyor. 2006’n›n son aylar›nda özellefltirme
start› verilen 2007’nin ilk aylar›nda devam eden Te-
kel fabrikalar›n›n özellefltirilmesi, Tekel iflçilerinin ifl-

gale varan direniflleriyle flimdilik ertelendi. Defalarca
gündemin ilk s›ralar›na oturan Petkim’in özellefltir-
mesi ise, yine gündemde. Petkim, her özellefltirme
görücüsüne ç›kar›ld›¤›nda, iflçilerin direnifli buna ge-
çit vermedi. Son olarak “Özellefltirme Yüksek Kuru-
lu” Petkim’i sat›n alan flirket lehine karar ç›kard›.
Petkim iflçilerini yine çetin bir mücadele bekliyor. 

“Sa¤l›kta reform” ad› alt›nda sunulan genel sa¤l›k
sigortas›, iflçi-emekçiler taraf›ndan yo¤un tepkilerle
karfl›lanm›flt›. Bu tasar›n›n kimi maddeleri Cumhur-
baflkan› A. Necdet Sezer taraf›ndan anayasa mah-
kemesine gönderilmiflti. ‹flçi ve emekçilerin yo¤un
tepkisi ve Cumhurbaflkan› Sezer’in veto etmesi ile
AKP hükümeti, tasar›y› parça parça meclise sundu.
Son olarak “Genel Sa¤l›k Sigortas›” paketi üzerinde
yeniden çal›flt›klar›n› yak›nda parlamentoya getire-
ceklerini aç›klad›lar. Genel Sa¤l›k Sigortas› (GSS),
yeni ifl yasas›ndan sonra s›n›fa dönük en kapsaml›
sald›r›d›r. Uygulamaya sokulan paketin bir k›sm› bi-
le, sosyal güvenlik uygulamalar›na önemli gasplar
getirdi. 

Siyasi ve ideolojik sald›r›lar

Ekonomik k›skaçla beraber siyasi bask›lar da art-
t›. ‹flçi s›nf›, en ufak bir hak aray›fl›nda bile polisin jo-
puna, gözalt›lara maruz kald›. Örgütlenmenin önün-
deki 2821-2822 say›l› grev ve lokavt faflist yasas›
yetmezmifl gibi, haz›rlanan yeni anayasa tasla¤›nda
yasal engeller daha da ço¤alt›ld›. Bilindi¤i gibi yeni
anayasa çal›flmalar› sürüyor. AKP hükümetinin ha-
z›rlad›¤› yeni anayasa tasla¤›nda iflçi s›n›f›n›n örgüt-
lenme  ve sendikalaflmas›n›n önüne öyle yasal en-
geller konmufl ki, “örgütlenemezsin, sendikalafla-
mazs›n” deniyor. Yine anayasada hak olarak tan›nan
grev, bir dolu “ama”larla engelleniyor. Asl›nda grev
hakk› yoktur deniyor. 

Burjuvazi, “s›n›rötesi operasyon” yaygaras›yla ifl-
gale haz›rlan›rken, kendisine kitle taban› yaratmak
için yo¤un bir ideolojik bombard›man furyas› bafllatt›.
Sendika a¤alar›n› da devreye sokarak iflçi s›n›f›n›
floven milliyetçi fikirlerle ziherlemeye çal›flt›, çal›fl›-
yor. Önce, dinci-laik yapay saflaflmas› yaratarak iflçi
ve emekçileri bu yapay saflaflmada taraf etmeye ça-
l›flt›lar. Y›l›n son aylar›nda ise, savafl ve flovenizm
rüzgar› estirildi, Kürt-Türk düflmanl›¤› körüklendi.
Sendika a¤alar› bu konuda da iflbirlikçi bir pratik ser-
gilemekten geri durmad›lar. Türk-ifl a¤alar› kendi
konfederasyonuna ba¤l› olan ve 40 günü aflk›n süre-

dir grev yapan Telekom iflçileri
için k›l›n› k›p›rdatmazken, floven
milliyetçi dalga için, iflçileri eyle-
me geçirdi. 

“Her fley ülke için”, “ayn› ge-
mideyiz” demagojileri, bugün
farkl› bir zemine, faflist-floven
söylemlere b›rakm›fl durumda.

“Ülke elden gidiyor”, “terör sald›r›lar› artt›” vb. fleklin-
de dillendirilerek,  yaz›l› ve görsel bas›n, bu noktada
etkin kullan›larak, iflçi ve emekçileri ulusal-dinsel
farkl›l›klarla bölmeye, kendi sorunlar›ndan uzaklaflt›r-
maya çal›fl›yorlar.

2007’ye grevler damgas›n› vurdu

2007 y›l›na damgas›n› vuran, (1 May›s› d›fl›nda
tutarsak) en etkili mücadele biçimi, grevler oldu. Te-
lekom iflçilerinin grevi kazan›mla bitiremese de, s›n›-
f›n y›llar sonra grev silah›n›n teti¤ine basmas›, unut-
turulmaya çal›fl›lan bu etkili silah›n yeniden mücade-
le arenas›na tafl›nmas›, oldukça anlaml› ve önemli-
dir. 

Telekom iflçilerinden önce havayollar› da grev
sürecine girmiflti. Ve grevi, s›n›f›n gündemine sokan,
esasen havayollar› iflçileri oldu. Grevin konuflulmas›
bile, burjuvazinin paçalar›n› tutuflturdu. Alakal› alaka-
s›z tüm sektörler, havayollar›nda grevin bafllamama-
s› için devreye girdiler. THY patronlar›, her türlü bas-
k› ve tehdidi devreye soktu. Hatta iflçileri grev oyla-
mas›na götürdü. Devlet bask›s› da paralelinde sür-
dü. Sonuçta hükümetin devreye girmesiyle uzlaflma
sa¤land›. Ama Hava-ifl sendikas›n›n grev ilan etmesi
bile, burjuvazinin ne kadar korkuttu¤unu gösterdi. 

Telekom iflçilerinin de greve gitmemeleri için pat-
ronlar ve devlet, her tür bask›y› denediler. Yan›s›ra
medya arac›l¤›yla karalama kampanyas› bafllatt›lar.
Ç›kan ar›zalar›, yap›lan h›rs›zl›k olaylar›n›, grevci ifl-
çilerin üzerine at›p “sabotaj yapt›lar” fleklinde propa-
ganda ettiler. Her gün gözalt›lar ve tutuklamalarla ifl-
çileri y›ld›rmaya, grevi bitirmeye çal›flt›lar. Di¤er yan-
dan tafleron iflçileri grev k›r›c›s› fleklinde kullanarak,
üretimi sürdürdüler.  

Grev, s›n›f mücadelesinin en önemli silahlar›ndan
biridir. Bu silah gere¤i gibi kullan›l›rsa, zafer kaç›n›l-
mazd›r. Fakat Telekom grevi kendi içinde bir çok
zaaf›, eksikli¤i tafl›d›¤› için, istenildi¤i gibi bitmemifl-
tir. Bunda en büyük pay, sendika a¤alar›n›n, sendika
bürokrasisinin, grevi kötü bir fleymifl gibi göstermesi,
hatta yap›lmamas› gereken bir eylem biçimiymifl gibi
lanse etmesidir. Hava-ifl yöneticileri de, Haber-ifl yö-
neticileri de “grev yapmay› istemiyoruz, bizi grev
yapmaya mecbur b›rakmay›n, grev ülke ekonomisine
zarar verir” fleklinde aç›klamalar yapm›flt›r. Bak›n
Telekom iflçilerinin ve Haber-ifl yöneticilerinin aç›kla-
malar›na “biz emek düflman› de¤iliz, biz vatan›m›z›
seviyoruz, iflyerimizi seviyoruz” vb...  Grevin bir hak
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2007 grev y›l› oldu

GREV BAYRA⁄I DAHA YUKARI!
Yaflanan direnifl ve grevlerde de iç örgütlülükteki zay›fl›klar kendi-

sini göstermekte, bir ço¤unun yenilmesinde, en önemli etken olmak-
tad›r. Özellikle taban komitelerinden yoksunluk, ciddi bir handikapt›r.
Direnifl dönemlerinde ortaya ç›kan çeflitli örgütlülükler de sar› sendi-

kalar›n uzant›lar› olmaktan ç›kamamaktad›r. Oysa bu komiteler, taban-
da birli¤i ve örgütlülü¤ü sa¤laman›n en önemli araçlar›d›r. 
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s›ndan da kendi burjuvazisiyle iflbirli¤i, di¤er
uluslar›n iflçi ve emekçileriyle mesafenin aç›l-
mas›, birlik ve dayan›flman›n parçalanmas› de-
mekti. 

Milliyetçilik, kapitalizmle birlikte ortaya
ç›kan bir siyasal ak›md›r. ‹deoloji olarak mil-
liyetçilikle, ulus-devletlerin kurulmas› aras›n-
da do¤rudan bir paralellik vard›r. Ne zaman
ki, burjuvazi ‘eski toplum’un   feodalizmin
içinden do¤du ve geliflti, kendi yeni ‘pazar
alanlar›n›’ yaratma ihtiyac› büyüdü, varolan
iktidar› y›k›p kendi iktidar›n› kurmas› bir zo-
runluluk olarak dayatt›, iflte o zaman ‘ulus-
devletler’ tarih sahnesinde yerini almaya bafl-
lad›. Ulus-devletlerin ideolojik g›das›n› ise
milliyetçilik oluflturdu. Dolay›s›yla milliyetçi
ideolojinin bafl›n›, yeni kurulan ulus-devletle-
rin egemen s›n›f› olan burjuvazi çekti. Meta
üretiminin mutlak egemenli¤ini sa¤lamak için
yurtiçi pazar› fethetmek, feodal bölünmüfllü¤e
son vererek ayn› dilin konufluldu¤u topraklar›
birlefltirmek, en çok burjuvazinin ç›kar›nayd›
çünkü. 

Burjuvazinin ideolojik cephaneli¤indeki
en eski ve en etkili silahlardan biridir milliyet-
çilik. Fakat burjuvazinin ‘ilerici’ rol oynad›¤›
kapitalizmin ilk evresindeki milliyetçilik ile,
emperyalizmle birlikte siyasal gericili¤in ha-
kim k›l›nmas›ndan itibaren kullan›lan milli-
yetçilik aras›ndaki ayr›m› da iyi yapmak gere-
kir. ‹lkinde ulusal kurtulufl savafllar›n›n ideolo-
jik g›das› olan milliyetçilik, ikincisinde em-
peryalist yay›lmac›l›¤›n ve faflizmin en güçlü
ideolojik dayana¤› olmufltur. 

Türkiye gibi, ezen ve ezilen uluslar›n bu-
lundu¤u bir co¤rafyada, ezen ulus milliyetçili-
¤i, yani Türk milliyetçili¤i, floven karakterde-
dir. Çünkü Türk milliyetçili¤i, baflta Kürt ulu-
su olmak üzere, tüm ulusal topluluklar üzerin-
de egemen ulusun ideolojisi halini alm›flt›r. ‹s-
ter devletle do¤rudan ba¤lant›l› resmi-faflist
flovenizm, isterse, ‘sol’ sosuna bulanm›fl sos-
yal-flovenizm olsun, ayn› ideolojiden beslenir-
ler: Ezilen uluslara karfl› ezen ulus milliyetçi-
li¤i! Bütün politikalar›na bu bak›fl yön verir.
Bunlar›n, emperyalizme karfl›ym›fl ve ‘ulusal
ç›karlar›’ ön planda tutuyormufl gibi görünme-
leri, sadece görüntüden ve bir aldatmacadan
ibarettir. ‘Ulusal ç›kar’ dedikleri her fley, em-
peryalizme ba¤›ml› egemen s›n›flar›n ç›karla-
r›ndan, dolay›s›yla emperyalizmin ç›karlar›n-
dan baflka bir fley de¤ildir. En fazla, emperya-
listlerle, onlar›n iflbirlikçileri aras›nda süren
didiflmede birinin taraf›d›rlar. Bugün Do¤u
Perinçek baflkanl›¤›ndaki ‹P’in ABD’ye karfl›
Rusya-Çin emperyalistlerinden yana olmas›
gibi. Ya da reformist kesimlerin ABD’ye kar-
fl› AB emperyalistlerini ön plana ç›karmalar›
gibi… 

“Savafl, on y›llar içinde büyütülen oportü-
nizmi bir biçim de¤iflikli¤ine u¤ratm›fl, onu
daha yüksek bir aflamaya yükseltmifl, nüansla-
r›n›n say›s›n› ve çeflitlili¤ini artt›rm›fl, yandafl-
lar›n›n saflar›n› s›klaflt›rm›fl, gerekçelerini bir
sürü safsatayla zenginlefltirmifl, deyim yerin-
deyse bir sürü nehir ve dere eklemifltir.” diyor
Lenin.(Proleter Devrim ve Dönek Kaustky sf
195)

‘Ulusal sol’cularla (sosyal flovenlerle) si-
vil faflistlerin (flovenistlerin) bir araya gelmesi,
bütün bu yönlerinden dolay› flafl›rt›c› de¤ildir.
Yeni emperyalist savafl›n Ortado¤u cephesi,
flovenlerle, sosyal-flovenlerin ayn› potada bir-

leflmelerini ve bunu en aç›k haliyle ortaya
koymalar›n› h›zland›rm›flt›r. Savafl süresince
bu birli¤in devam etme zemini varl›¤›n› koru-
yacakt›r. (…)

Ortado¤u’da kurulan ulus-devletler 

ve milliyetçilik

I. emperyalist paylafl›m savafl›m›, -öncesi
ve sonras›yla- Balkanlarda ve Ortado¤u’da bir
dizi ulus-devletin oluflumunu da beraberinde
getirdi. Ancak bu devletlerin büyük ço¤unlu-
¤u kendi iç dinamikleri ile kurulmufl ulus-dev-
letler de¤ildi. Aksine emperyalistlerin bölge
üzerindeki hegemonya savafl›nda payanda ol-
mak için kurulmufl yapay devletlerdi. Çünkü
her fleyden önce, bu bölgede kapitalizmin ge-
liflimi son derece yavafl ve s›n›rl›yd›. Özellik-
le Arap bölgelerinde, feodal-afliret sistemi hü-
küm sürüyordu. Ulus-devletlerin kurulmas›
için gerekli olan nesnel koflullardan yoksun-
du. Kapitalizm geliflmedi¤i için, burjuva s›n›f
da oluflmam›fl ve burjuvazinin iç pazar› yarat-
mak için gelifltirdi¤i ulus-devlet modelinin ze-
mini olgunlaflmam›flt›. Onun içindir ki, Orta-
do¤u’daki ulus-devletlerin oluflumu ile Ba-
t›’daki ulus-devletlerin oluflumu aras›nda
önemli farkl›l›klar vard›r. Öyle ki Bat› Avru-
pa’da burjuva demokratik devrimler,
1789’dan 1871’e kadar uzanan oldukça kesin
bir zaman aral›¤› içinde yaflan›r ve bu döne-
min sonunda ulusal bak›mdan genel olarak
türdefl bir burjuva devletler sistemi oluflurken,
Do¤u Avrupa’da ve Asya’da burjuva demok-
ratik devrimler dönemi, ancak 1905’te bafllar.   

Bu gecikme, sadece zaman kayb› ve ‘geç
uluslaflma’ yaratmaz. Daha da önemli olarak,
bu süre zarf›nda, kapitalist sistemin ve burju-
vazinin özellikleri de¤iflmifltir. Kapitalizm,
emperyalizm aflamas›na girmifl ve o güne ka-
dar ulusal kurtulufl savafllar›n›n bafl›n› çeken
burjuvazi, onun en büyük düflman› olmufltur.
“Burjuvazi halkla birlikte, eme¤iyle yaflayan
herkesle birlikte özgürlük için savafl›rken,
milletlerin tam özgürlükleri ve eflit halklar›n-
dan yanayd›... Bugün burjuvazi iflçilerden
korkuyor ve gericilerle ittifak yollar› ar›yor;
demokrasiye ihanet ediyor, milletler aras›nda
bask› ve eflitsizli¤i savunuyor, iflçileri milliyet-
çi fliarlarla yozlaflt›r›yor.” diyor Lenin. (Do-
¤u’da Ulusal Kurtulufl Savafllar›, sf. 90) Ve
devam›nda; “Emperyalizm, baflka milletleri
ezen milletlerin bu bask›y› yayma ve artt›rma
ve sömürgeleri aralar›nda yeniden pay etme
çabas›d›r.” diyor. (age sf:125)           

Ortado¤u’da kapitalizm henüz geliflme-
miflti ama dünyada kapitalist sistem emperya-
lizm aflamas›na girmiflti. I. emperyalist savafl
sonras› geçici manda sisteminin ard›ndan Or-
tado¤u’da ulus-devletlerin oluflumu, bir yerde
kapitalist sistemin geldi¤i aflaman›n kaç›n›l-
maz sonucuydu. Süreç iflledi ve birbiri ard›na
ulus-devletler kuruldu. Ancak önemli bir fark-
la: Bu devletler, daha kurulufl aflamas›nda em-
peryalizme ba¤›ml›yd› ve bu ba¤›ml›l›k, dev-
letleflmenin ard›ndan eklenen yeni halkalarla
daha da kökleflti.

Bu önemli fark, ulus-devletlerin ideolojik
argüman› olan milliyetçili¤e de yans›d›. Çün-
kü ulus-devlet sürecinde oldu¤u gibi, milliyet-
çilik de bir olgunlaflma sürecinden geçmemifl-
ti. Bat›’da uluslar, yüzy›llar› bulan dönemler-
de ekonomik alt yap›lar›n› gelifltirmifl, sosyal

yap›lar›n› kurmalar›na olanak veren kültürel
ve politik bir evrimleflme yaflam›fllard›.(Karo-
lenj Rönesans› – 9. yüzy›l, Hohenstaufen Rö-
nesans› – 13. yüzy›l, as›l Rönesans – 15. yüz-
y›l, Ayd›nlanma – 18. yüzy›l) Bütün bu önem-
li aflamalar› yaflamam›fl, farkl› bir bütünlü¤e
sahip Ortado¤u’da, k›smen ulusal kurtulufl sa-
vafllar› ama esas olarak da emperyalistlerin
müdahaleleriyle gerçekleflen ulus-devlet fle-
malar›, uluslaflmaya yetmiyordu. Bu durumda
Ortado¤u milliyetçileri, Bat›’n›n ideolojik
cephaneli¤inde bulunan ne varsa, -›rk, dil, din,
tarih vb.- kavramlara sar›ld›lar. Bu da daha
çok dinsel motifleri içinde bar›nd›ran bir mil-
liyetçilik oldu.

Ortado¤u’da s›n›rlar k›l›ç zoruyla çizil-
miflti. Sömürgeci güçler, izledikleri politika-
larla halklar› birbirine bölmüfl, hayal k›r›kl›k-
lar› yaflatm›fl ve birbirlerine karfl›  h›nçlar bi-
riktirmiflti. Bu ortamdan beslenen ideolojiler
ise, varolan durumu daha da derinlefltirdi.
“Ulusal hayalin gerçekleflmesini önleyen
komflunun kaç›n›lmaz olarak düflman görül-
dü¤ü; ittifaklar›n komflunun ayn› düflmanl›k
duygular›yla dolu komflusuyla yap›ld›¤›; az›n-
l›klar›n e¤er beflinci kol gibi görünmüyorlar-
sa, rehine muamelesi gördükleri...” bir ortam
yarat›ld›. (Milliyetler ve S›n›rlar – Stefanos
Yerasimos sf: 21-22)

Türklerin durumu ise daha karmafl›kt›. Os-
manl›’n›n I. emperyalist savafltan yenik ç›k-
mas›yla sadece imparatorluk da¤›lmakla kal-
mam›fl, Panislamizm hayalleri de suya düfl-
müfltü. Türkler, imparatorluk miras›n› tafl›-
makla, bunun komflu ülkelerde yaratt›¤› gü-
vensizlik aras›nda s›k›flm›fllard›. Bu durumda
Bat› modelinin en kolay alg›lanabilen unsuru
milliyetçilik galip geldi. O yüzden ilk aflama-
da Osmanl› miras›n› reddettiler. Önce Balkan-
lar’da, ard›ndan Ortado¤u’da kurulan devlet-
lerden sonra Türklere kalan Osmanl›l›k, bir
süre sonra onlar› da rahats›z etmeye bafllad› ve
Türklük ön plana ç›kt›. ‘Jön Türkler’ hareke-
tinden, ulusal kurtulufl savafl›na kadar Osman-
l›’n›n son y›llar›na damgas›n› vuran budur.
Özellikle I. emperyalist savafl süresince Os-
manl›’n›n içine düfltü¤ü durum, onun miras›n›
devralmay› hiç de cazip k›lm›yordu. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk y›llar›n›n da
ideolojik argüman›, ümmetçilik de¤il milli-
yetçiliktir. Bu, laiklikle de pekifltirilerek
Arap-müslüman kültürden ar›nma, yüzünü
Bat›’ya dönme çabalar›na dönüflmüfltür.

Ancak Osmanl› miras›n› yads›ma, yeni bir
köken sorununu da beraberinde getirdi. Bu-
nun üzerine ›smarlama teoriler üretildi. Türk
Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu gibi ku-
rumlar, köken sorununu çözmek ve milliyetçi
duygular› güçlendirmek için bu teorileri üret-
mekle görevlendirildi. Bütün dillerin Türk-
çe’den do¤du¤u “Günefl Dil Teorisi”nden,
köklerinin en eski medeniyetlere dayand›¤›
Türk tarih tezlerine kadar her fley, yeni milli-
yetçi ideolojiyi oluflturmak için fazlas›yla
abart›l› bir flekilde uyduruldu. 

Elbette bu durum sürgit böyle devam ede-
mezdi. Nitekim çok partili sisteme geçiflle bir-
likte zorla dayat›lan laikli¤e karfl› tepkiler da-
ha aç›k ifade edilmeye baflland› ve islamiyet
yeniden su yüzüne vurdu. Devlet, gerek içte
gerekse d›fltaki geliflmelerin üzerinden, ide-
olojik söylemlerini de de¤ifltirmeye bafllad›.
Dinci gericilik, geliflen s›n›f mücadelesine
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Devrim ve sosyalizm için
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Kas›m ay› içinde cezaevlerinde, sokakta, iflkenceler ve ölümler devam etti. Her türlü
yasal güvenceyi arkas›na alarak hareket eden askerler ve polisler, sald›r›lar›n› perva-
s›zca sürdürüyor. 

‹stanbul Avc›lar’da parkta arkadafl›yla sohbet eden, Feyzullah Efe, yan›na gelen po-
lislerin   sald›r›s›na u¤rad›. Parkta tekme tokat dayak yiyen Feyzullah Efe, gö¤süne al-
d›¤› tekme sonucunda kalp krizi geçirdi ve hastanede yaflam›n› yitirdi. Polis aç›klama-
s›nda “polise mukavemet ettikleri” iddia edilmiflti. 

‹ki gün sonra bu kez ‹zmir’de Baran Tursun, arac›yla giderken, “dur” ihtar›na uyma-
d›¤› gerekçesiyle bafl›ndan vurularak öldürüldü. Yap›lan aç›klamada polislerin havaya
uyar› atefli açt›¤› söylenmesine ra¤men, kurflunun beyne nas›l girmifl oldu¤una cevap
verilemedi. 

Festus Okey’le bafllayan gözalt›nda ve sokakta ölümlerin artmas› üzerine, gösterme-
lik olarak polislerden biri tutukland›. Yine olay yerine müfettifller gönderilerek araflt›rma
yap›laca¤› söylendi. Bu arada her zaman oldu¤u gibi delillerin karart›lmas› için zaman
kazanmaya çal›flt›lar. 

fiehrin merkezi yerlerinde ise kimlik kontrolleri yo¤unlaflarak sürüyor. Her sokak ba-
fl›nda bekleyen polisler, flüphelendiklerini durduruyor ve asl›nda soka¤a ç›kma hakk›n›
gasp ediyor. Direnen olursa, sald›r›yor, dövüyorlar. Özellikle Kürt olduklar›ndan flüphe-
lendiklerine daha kötü muamelede bulunuyorlar. ‹nsanlar›n da buna karfl› herhangi bir
tepki vermemesini istiyorlar. “Biz polisiz, biz kanunuz” diyorlar. fioven sald›rganl›¤› de-
vam ettiren devlet, sokakta gördü¤ünü “terör örgütü üyesi” diye gözalt›na almaya de-
vam ediyor.

Bu ay içinde devrimci kurum bask›nlar da devam etti. ‹zmir’de ESP, At›l›m, Tekstil-
Sen kurumlar›na yap›lan bask›nlarda gözalt›na al›nanlardan 12 kifli örgüt üyesi olduk-
lar› gerekçesiyle tutukland›lar.  Ayr›ca, DTP hakk›nda, PKK’n›n bir organ› gibi çal›flt›¤›
gerekçesiyle kapatma davas› aç›lmas› için savc›l›k iddianame haz›rlad›. DTP milletve-
killeri hakk›nda, 8 askerin teslim al›nmas› s›ras›nda PKK’nin propagandas›n› yapt›klar›
gerekçesiyle dokunulmazl›klar›n›n kald›r›lmas› iste¤iyle fezleke verildi meclise.

“Düflünce Suçu”nu iflleyenlerin say›s›nda da son üç ayda art›fl meydana geldi. 301.
maddeden yarg›lananlar›n say›s› artt›. B‹A’n›n yapt›¤› aç›klamada, Temmuz-A¤ustos-
Eylül aylar› içinde 125 kiflinin ve 6 yay›n organ›n›n bu maddeye ba¤l› sebeplerden do-
lay› yarg›land›¤› belirtildi. K›z›l Bayrak dergisinin son üç say›s› örgüt propagandas›
yapmak, mahkemenin verdi¤i kararlar› elefltirmek gerekçeleriyle toplat›ld›. Özgür Halk
Dergisi de toplat›larak bir ay  kapatma ald›. Toplatma kararlar›n› alan polisler, Kad›-
köy’de Mephisto kitapevine bask›n düzenleyerek, toplat›lan gazete ve dergilere el ko-
yarken, kitapevine giriflleri ve ç›k›fllar› kapatt›. Kitapevinin sahibi gözalt›na al›narak dört
saat boyunca sorguland›. 

F Tipleri’nde de her türlü bahane ile tutsaklar üzerindeki bask›lar devam ediyor. Son
olarak pet flifle bahanesiyle Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde aramalar›n› yo¤unlaflt›ran ida-
re, tutsaklar›n genelgeden do¤an haklar›n› da gasp etmeye devam ediyor. Haftal›k 10
saat olmas› gereken tutsaklar›n kendi aralar›nda görüflme haklar›, ya hiç uygulanm›-
yor, ya da k›rp›larak uygulan›yor. Ayr›ca görüfl, mektup yasa¤› gibi disiplin cezalar›
keyfi bir flekilde uygulan›rken, tutsaklara devrimci dergiler ve yay›nlar verilmiyor. 

Son bir ayl›k bilançoya k›saca bir göz at›ld›¤›nda bile, de¤il bir düzelme, artan bir
pervas›zl›kla kitlelerin sindirilmeye çal›fl›ld›¤› görülüyor. Siyasi ve ekonomik bask›lar›n›,
sokakta kolluk güçleri eliyle ortam› terörize ederek devam ettiriyorlar. Bir yandan sivil
faflistleri devreye sokuyorlar, bir yandan faflist kanunlar›n›.Tepkiler artt›¤›nda ise, gös-
termelik özür dilemeler veya tutuklamalarla kitleleri uyutmaya, oyalamaya çal›flmakta-
d›rlar. Bu sald›r›lara karfl› ortak bir mücadele gelifltirebildi¤i ölçüde kazan›m elde ede-
bilecektir. 

Irkç›l›¤a ve fiovenizme Karfl› 
Ankara’da Kitlesel Miting

Nurtepe’de “Halklar›n Kardeflli¤i” Eylemi 

5 Kas›m’da Nurtepe’de devlet taraf›ndan yükseltilen floven ve
›rkç› dalgaya karfl› meflaleli bir yürüyüfl yap›ld›. PDD’nin de destek
verdi¤i yürüyüflü, ESP, TÖP, HKM, SODAP ve SDP düzenledi.
Nurtepe’de Öykü Kafe önünde toplanan 70 kiflilik kitle, “Yaflas›n
Halklar›n Kardeflli¤i”, “B›ji Bratiya Gelan”, “Kurtulufl Yok Tek Bafl›-
na Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz”, “Yaflas›n ‹flçilerin Birli¤i Halkla-
r›n Kardeflli¤i”, “Faflizme Karfl› Omuz Omuza” sloganlar›n› att›. Yo-
lu trafi¤e keserek yürüyen kitle, Arkadafl Cafe önünde yapt›¤› ba-
s›n aç›klamas›yla eylemini bitirdi. 

Sokakta infazlar, hak gasplar›, cezaevlerinde bask›lar...

Faflist sald›r›lar sürüyor

fioven sald›r›lara karfl› Gülsuyu’nda eylem

25 Kas›m Pazar günü saat 13:00 da Gülensu Sondurak’ta toplanan kitle, Kürt halk›-
na yap›lan sald›r›lara ve son dönemde yap›lan zamlara karfl› bir bas›n aç›klamas›
yapt›. Yürüyüfle geçen kitle, sloganlarla Okul dura¤›na geldi¤inde, kitlenin önü devle-
tin kolluk güçleri taraf›ndan kesildi. 20 dakika bekleyen kitleye, daha sonra Heykel’e
inmek yerine bas›n aç›klamas›n› okul dura¤›nda yapma önerisi getirildi. Bizim d›fl›m›z-
da herkesin yürümemeye karar k›lmas›yla aç›klama, Okul dura¤›nda yap›ld›. Bas›n
metninin okunmas› ve “kürdün gelinini” türküsünün söylenmesiyle eylem sona erdi.
Eylemde s›k s›k “Kürdistan faflizme mezar olacak”, “Disa disa serh›ldan Azadiya Kür-
distan” “Yaflas›n devrimci dayan›flma”, “Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i” sloganlar› at›ld›.    

3 Kas›m’da Ankara’da TTB,
TMMOB ve KESK taraf›ndan
“Demokratik Türkiye ‹çin Öz-
gür Bir Anayasa” talebiyle bir
miting düzenlendi. Mitingin ta-
rihi çok öncesinden anayasa
için belirlenmesine ra¤men,
son bir ayda yükseltilen flove-
nist ve ›rkç› dalgaya karfl› tep-
ki, mitingin içeri¤ine dam-
gas›n› vurdu. Kat›l›m da bu
tepki do¤rultusunda artt›. 

3 Kas›m’da Hipodrom’da
toplanan 25 bin kiflilik kitle,
kortejler oluflturarak S›hhiye

Meydan›’na do¤ru yürüyüfle geçti. Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen iflçiler
ve emekçiler, “Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i” vurgusunu öne ç›kartt›lar. Kürt
illerinden gelen sendika flubelerinde, yaflanan bask›lar, yükseltilen floven
dalgaya karfl› at›lan sloganlar a¤›rl›ktayd›. TMMMOB eyleme kitlesel kat›l›r-
ken, TTB’nin kat›l›m› temsili düzeyde kald›. Mitingi düzenleyen kurumlar ve
sendikalar d›fl›ndaki sendikalar›n kat›l›m› ise hemen hemen yok denecek
kadar azd›. Sendikalar›n d›fl›nda aralar›nda Proleter Devrimci Durufl’un da
yer ald›¤› BDSP, ESP, DHP, Partizan, Toplumsal Özgürlükler Platformu,
Halk Kültür Merkezleri, Halkevleri, EMEP, ÖDP, SDP, TKP, HADEP vb. ku-
rumlar, partiler ve kitle örgütleri kat›l›m gösterdi. 

Yürüyüfl boyunca “Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i”, “B›ji Bratiya Gelan”,
“Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz”, “Faflizme Karfl›
Omuz Omuza”, “Yaflas›n ‹flçilerin Birli¤i Halklar›n Kardeflli¤i”, “Katil ABD Or-
tado¤u’dan Defol” sloganlar› at›ld›. Mitinge Proleter Devrimci Durufl pankar-
t›yla kat›lan Proleter Devrimci Durufl Okurlar› ise, “Kurtulufl Devrimde Sos-
yalizmde”, “Yaflas›n Devrim ve Sosyalizm”, “Kahrolsun Faflist Diktatörlük”,
“Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z”, “Kahrolsun Emperyalizm Yaflas›n Mü-
cadelemiz”, “Kahrolsun Emperyalist Savafl”, “Savafla De¤il E¤itime Bütçe”,
“Savafla De¤il Sa¤l›¤a Bütçe”, “Katil ABD Ortado¤u’dan Defol” sloganlar›n›
att›. 

Kitle miting alan›na geldi¤inde, kürsüde yap›lan konuflmalarda daha çok
“bar›fl”, “demokrasi” vb. reformist argümanlarla süslenmifl söylemler öne ç›-
kar›ld›. Konuflmalar s›k s›k “Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i”, “B›ji Bratiya Ge-
lan”, “Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” sloganlar›yla
kesildi. Miting Sevinç Eratalay ve ‹lkay Akkaya’n›n söyledi¤i türkü ve marfl-
larla miting bitti. 

Mitingin, kitlelerin floven ve ›rkç› söylemlerle sokaklara döküldü¤ü bir dö-
nemin ard›na denk gelmesi, kat›l›m› ve tepkiyi belirleyen bir etken haline
geldi. ‹çeri¤inin aylar öncesinden anayasa olarak belirlenmesine ra¤men,
mitinge kat›lanlar›n hedefinde, flovenist dalga ve devlet vard›. Sloganlara
yans›yan da bu oldu. Kürt halk› özelinde uygulanan bask›lar, linç ve provo-
kasyonlara güçlü ve anlaml› bir yan›t olmas› bak›m›ndan kitlelerin duyarl›l›¤›
önemliydi. 

Bilinen bir gerçek var ki, sokaklarda estirilen ›rkç›-floven dalga ancak so-
kakta geriletilecektir. Bu yüzden yap›lan her eylemin, kardeflleflmeyi yükselt-
mesi ve sald›r›lar› geri püskürtmesi bak›m›ndan önemi büyüktür. Bu tür ey-
lemler yayg›nlaflt›r›lmal›, faflizmin sald›r›lar› bofla ç›kart›lmal›d›r.
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karfl› bizzat devlet taraf›ndan desteklenip bü-
yütüldü. 

(…)

Yaz›m›z›n bafl›nda, bölgedeki yeni gelifl-
meler ve uygun konjonktürlerin, Türk egemen
s›n›flar› içinde yeniden fetihçi-yay›lmac› duy-
gular› kabartt›¤›n› ve bunu, sözcüleri arac›l›-
¤›yla dillendirdiklerini ifade ettik. Belli ki,
egemen s›n›flar, Ortado¤u haritas›n›n emper-
yalistler taraf›ndan yeniden çizildi¤i bu döne-
mi kaç›rmak istemiyor. Ortaya ç›kacak olas›
f›rsatlar› kollayarak, bu büyük pastadan nasip-
lenmeyi amaçl›yorlar. Irak savafl› öncesi
ABD’nin ileri sürdü¤ü talepleri yerine getir-
mekten, bugün Irak’a asker göndermeye kadar
süregelen tart›flmalar›n alt›nda yatan bu dürtü-
dür. Hangi emperyalist güce dayan›rsa dayan-
s›n, hangisinin iflbirlikçisi olursa olsun, ege-
men s›n›flara her zaman yön veren dürtü, va-
rolan durumu de¤erlendirip karlar›na kar kat-
mak olmufltur. Bu, dün de böyleydi, bugün de
böyledir.  

Ancak ortaya ç›kan f›rsatlar ve ondan ya-
rarlanma iste¤i ile onu baflarabilme flans› ve
olana¤› ayn› fleyler de¤ildir. Bu arzu ile onu
gerçekten baflarabilme gücünü birbirine kar›fl-
t›rmamak gerekir. Emperyalist sistemde, he-
gemonya ve nüfuz alanlar› için yürütülen mü-
cadelenin baflar›s›, imkanlarla de¤il, güç iliflki-
leriyle belirlenir. (Ekonomik, mali, askeri, po-
litik güç)  Emperyalizm koflullar›nda sermaye
ve güç oran› d›fl›nda baflka bir paylafl›m kural›
yoktur. (…)

Ortado¤u gibi zengin petrol yataklar›n›n
bulundu¤u bir bölgede, hegemonya rekabeti-
nin gerçek aktörleri; ABD, AB, Rusya gibi bü-
yük emperyalistlerdir. Türkiye ise, bu arenada
bafla güreflemeyece¤ini bilmektedir. O yüzden
tercihini en fazla, bir emperyaliste karfl›, di¤e-
rinin yan›nda saf tutarak yapmaktad›r. Zaten
emperyalist bir ülke, Ortado¤u gibi bir alanda
aslan pay›n› garantiye almadan, hiç kimseyle
paylaflmaz. Hele ki, Türkiye gibi kendi iç pa-
zar›na bile egemen olamayan bir ülkeye hiç
flans tan›maz. Dolay›s›yla Türkiye’nin “Adri-
yatik’ten Çin’e kadar” bir bölgede rol oynaya-
bilece¤i, kendi nüfuzunu kurabilece¤i, bölge-
nin efendisi olabilece¤i üzerine ortaya at›lan
tüm görüfller, maddi temelden yoksun, dema-
gojik görüfllerdir.  

Ortado¤u ve Kürt sorunu

Emperyalist savafl; yeni iflgaller ve ilhak-
larla dünyan›n yeniden paylafl›m›, haritalar›n
yeniden çizilmesi, yeni çitlerin ve devletlerin
oluflmas› demektir. Dolay›s›yla ulusal kurtulufl
hareketlerini de tetikleyen, ona ivme kazand›-
ran bir role sahiptir. Zaten ulusal sorunu, ülke
içi bir sorun olmaktan ç›kar›p, devletler aras›
bir sorun haline getiren de emperyalist savafl›n
kendisidir. Kapitalizmin, serbest rekabetçi dö-
neminden, emperyalizm aflamas›na girmesiyle
birlikte, de¤iflik bir çehre kazanan ulusal so-
run, birinci emperyalist paylafl›m savafl›yla,
sömürgeler sorunu halini alm›fl ve ulusal kur-
tulufl savafllar›n› h›zland›rm›flt›r. Ulusal hare-
ketlerin bir ç›¤ gibi büyüyüp geliflti¤i y›llar,
her zaman emperyalist savafllar›n, iflgal ve il-
haklar›n yafland›¤› y›llar olmufltur.

fiimdi yeniden böyle bir dönemin efli¤in-
deyiz. Bafl›n› ABD emperyalizminin çekti¤i
yeni emperyalist savafl, baflta Ortado¤u olmak

üzere dünyan›n birçok bölgesinin haritalar›n›
de¤ifltirmek için fitillenmifl durumda. Kapita-
lizmin ilk döneminde uluslaflma sürecini ta-
mamlayamayan Ortado¤u, daha önceki em-
peryalist savafllarda oldu¤u gibi, bu savaflta da
ulusal sorunlar›n kafl›nd›¤›, floven ve milliyet-
çi duygular›n körüklendi¤i yeni bir döneme
giriyor. On y›l kadar önce, Balkanlar ve Kaf-
kaslarda yaflanan parçalanma ve yeni devletler
oluflturma süreci, flimdi Ortado¤u’da sahnele-
niyor. Bu durum devrimci tarzda de¤erlendiri-
lemezse, ulusal ve s›n›fsal bask›lar daha da ar-
tarken, halklar aras› düflmanl›klar daha fazla
körüklenecek ve yeni düflmanl›klar ekile-
cek.(…)

Bu çok mezhepli ve çok uluslu bölgede,
en çetrefilli sorun olarak Kürt sorunu öne ç›-
k›yor. Bölgenin en büyük dört devleti; Türki-
ye, ‹ran, Irak ve Suriye’de yaflayan Kürt ulu-
su, devletleflemeyen ender uluslardan biri.
Dolay›s›yla Ortado¤u’da kilit bir öneme sa-
hip. Irak’›n iflgali gündeme geldi¤inden bu ya-
na, (daha öncekiler bir tarafa) Kürt ulusunun
kendi devletini kurma özlemi, ABD emperya-
lizmi taraf›ndan olabildi¤ince sömürüldü.
Kürt afliret reisleri, Irak’ta federatif bir devlet
kurma vaadiyle sat›n al›nd›. Ve onlar›n da ifl-
birli¤i ile Irak iflgal edildi. 

Bugün Kürt sorunu, sadece emperyalistle-
rin kendi aralar›ndaki çeliflkiler yönünden de-
¤il, emperyalistlerle ba¤›ml› ülkeler aras›nda-
ki çeliflkiler aç›s›ndan da giderek en fazla öne
ç›kan bir sorun halini al›yor. Hatta öyle ki,
ABD-Türkiye iliflkileri, son y›llar›n en kritik
dönemini, Kürt sorunundan dolay› yafl›yor.
Sadece ABD-Türkiye iliflkileri de¤il, Türki-
ye’nin AB emperyalistleriyle iliflkilerinde de
Kürt sorunu baflat bir sorun olmaya devam
ediyor. Keza Kürt ulusunun Türkiye ve Irak
d›fl›nda yaflad›¤› ‹ran ve Suriye ile olan iliflki-
leri de Kürt sorunu etraf›nda flekilleniyor. Ve
Türkiye’nin yeni emperyalist savaflta oynaya-
ca¤› rol, do¤rudan Kürt sorunuyla ba¤lant›l›
gelifliyor.  

Uzun y›llar ulusal kurtulufl mücadelesi ve-
ren, nice ayaklanmalar, isyanlar yaratan Kürt
ulusu, bugün bölgeyi iflgal eden emperyaliz-
min iflbirlikçisi durumuna düflürüldü. ‹flgale
karfl› direnen Irak halk›yla karfl› karfl›ya geti-
rildi. T›pk› y›llarca ezilip horlanan, Naziler ta-
raf›ndan soyk›r›ma u¤rayan Yahudilerin Filis-
tin halk›n›n karfl›s›na ç›kar›lmas› gibi Kürtler
de bu do¤rultuda kullan›lmak isteniyor. ABD
emperyalizmi Kürtleri, Ortado¤u’da ‘ikinci
bir ‹srail’ yapmay› hedefliyor ve o yönde
ad›mlar at›yor. 

Ortado¤u’nun dört ayr› parças›nda ‘ezilen
ulus’ olarak yaflayan Kürt halk›, emperyaliz-
min bu oyununa gelecek mi? Yoksa emperya-
lizme ve iflbirlikçilerine karfl› direnecek, ken-
di kaderini eline alabilecek mi? 

Bu sorunun yan›t›, Kürt iflçi ve emekçile-
rinin, Kürt devrimcilerinin oldu¤u kadar, on-
larla içiçe yaflayan halklar›n ve onun öncüleri-
nin tutumuna, gelifltirecekleri harekete ba¤l›
olacakt›r. Sadece Kürt sorununun çözümü için
de¤il, savafl karfl›t› hareketin do¤ru bir zemin-
de yükseltilmesinden, iflçi ve emekçilerin, ezi-
len halklar›n, ulusal ve sosyal kurtulufllar›na
kadar, en canal›c› noktalarda yol alabilmek,
buna ba¤l›d›r.

Bütün bu geliflmeler, ülkemizde ulusal so-

runun en önemli kesimini oluflturan Kürt soru-
nuna proleter enternasyonalist yaklafl›m› ve
bu do¤rultuda daha yo¤un ilgi ve çabay› flart
kofluyor. (...)

Emperyalist savafl ve ulusal sorun

Dünya 21. yüzy›la, savafl tamtamlar›yla
girdi… Savafl olgusuyla ile birlikte on y›l ön-
cesinin tüm demagoji ve yalan perdesi bir bir
y›rt›l›yor. Ve çökenin, sosyalizm de¤il, kapi-
talizm oldu¤u gerçe¤i gözler önüne seriliyor.
Lenin’in belirtti¤i gibi; “tüm emperyalizm
için savafl, bir bunal›m dönemi olmufl bulunu-
yor. Her bunal›m uzlaflmaya dayanan fleyleri
içinden at›yor, d›fl örtüleri kopar›p al›yor, za-
man›n› dolduran fleyleri al›p götürüyor, en
derin güç ve enerjileri herkesin gözü önüne
seriyor.” (Proleter Enternasyonalizm Sorun-
lar›, sf:162) (...)

Bilindi¤i üzere ‘ulusal sorun’, ML’ler ta-
raf›ndan üç ayr› dönem içinde incelenmifl ve
farkl› sonuçlar ç›kar›lm›flt›r. ‹lki, feodalizm-
den kapitalizme geçifl dönemidir ki; bu dönem
burjuvazinin ilerici bir rol oynayarak demok-
ratik devrimlere ve ulus-devletlerin oluflmas›-
na önderlik etti¤i dönemdir. Kapitalizmin tüm
dünyada feodalizme karfl› zaferini ilan etti¤i
bu dönem, ulusal hareketleri de birlikte getir-
mifltir. Çünkü meta üretiminin tam zaferi için
burjuvazi iç pazar› ele geçirmek zorundad›r.
Bunun yan› s›ra siyasi olarak birleflmifl, tek bir
dil konuflan halka ve bir toprak parças›na ihti-
yac› vard›r. Dolay›s›yla kapitalizmin ihtiyaç-
lar›n› en iyi karfl›layan devlet modeli, ‘ulus
devlet’ olarak flekillenmifltir. Onun içindir ki,
‘ulus devlet’ modeli, kapitalist dönemin tipik
ve do¤al devlet modelidir. ‹kinci dönem ise;
kapitalizmin serbest rekabetçi dönemden em-
peryalizm aflamas›na geçti¤i dönemdir ki, bu
dönemde burjuvazi gericileflmifl, girdi¤i her
yere gericili¤i götürmüfl, demokratik devrim-
lerin ve ulusal kurtulufl hareketlerinin en bü-
yük düflman›, engeli olmufltur. Emperyalist
savafllar ise, ulusal sorunu, sömürgeler sorunu
haline getirmifl ve burjuva demokratik dev-
rimlere oldu¤u kadar, ulusal kurtulufl hareket-
lerine de proletaryan›n önderli¤ini zorunlu
k›lm›flt›r. Üçüncü dönem; Ekim devrimiyle
somut bir gerçeklik halini alan sosyalizm dö-
nemidir ki, bu dönemde ulusal sorun, de¤iflik
yöntemlerle çözülmeye çal›fl›lm›fl ve bu yönde
önemli ad›mlar at›lm›flt›r.  

Bugün hala insanl›k, kapitalizmin emper-
yalizm aflamas›n› ve emperyalist savafllar dö-
nemini yafl›yor. Ne yaz›k ki, baflta Ekim Dev-
rimi olmak üzere, bütün sosyalist devrimler
kesintiye u¤rad›, geriye dönüfller yaflad›. Fa-
kat bu süre içinde elde edilen baflar›lar, tüm
insanl›k için bir kazan›m, bir hazine olmaya
devam ediyor. Ve kapitalist-emperyalist siste-
me karfl› sömürüsüz, s›n›fs›z, savafls›z toplum
özleminin hala diri ve canl› kalmas›n› sa¤l›-
yor.     

“Emperyalizm, dünya milletlerinin bir
avuç ‘büyük devlet’ taraf›ndan ha bire artan
bir bask› alt›na al›nmas›d›r; bu ‘büyük devlet-
ler’ aras›nda, milletleri daha çok bask› alt›na
almak ve bu bask›y› pekifltirmek için giriflilen
bir savafllar dönemidir” diyor Lenin. Bu ger-
çe¤in yan› s›ra, yalan ve demagojilerin en faz-
la kullan›ld›¤› dönem oldu¤unun da alt›n› çizi-
yor: “‹ki yüzlü sosyal-vatanseverlerin, ‘ulusal
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devrimcilerden uzaklaflt›rma çabas›na karfl› da en etkili
durufltur. Sözlü olarak ne kadar Türk-Kürt kardeflli¤i, or-
tak düflman, birleflik mücadele dense de, bunun test edi-
lece¤i yer, mücadele alanlar›d›r. Kürt halk›n›n zor gün-
lerinde yan›nda olmak, gerçekleri bizzat prati¤in içinde
gösterebilmektir.  

Son y›llarda kendini devrimci addedip “ulusal sol”
denizine yelken açanlar ço¤alm›flt›r. HKP’sinden
TKP’sine, emperyalizme karfl› olmak ad›na, egemen
kliklerden birilerine yedeklenen, ya da onlar›n manyetik
alan›na giren hareketler artmaktad›r. Zaten ‹P gibi,
“Türksolu” gibi flovenist çizgide MHP ile yar›flan iplik-
leri pazara ç›km›fl ak›mlar›n laf›n› bile etmiyoruz.
Bunlar, b›rakal›m devrimcili¤i “solcu” bile adde-
dilmemeli, bu kimlikle an›lmalar›na izin verilme-
melidir. Gerçek kimlikleri, sosyal-floven, sosyal-
faflist olan bu ak›mlar›, gerçek isimleriyle yaymak
en do¤rusudur. Devrimci hareketin d›fllad›¤› bu ha-
reketler, ne yaz›k ki kitleler içinde halen az da olsa
taban bulabilmektedirler. Özellikle gençlik içinde
yükselen floven dalgay› da arkalar›na alarak gelifl-
meye çal›flmakta, zehirlerini bunlar üzerine boca
etmektedirler. Böylesi dönemlerde sosyal-floveniz-
me karfl› mücadele çok yönlü olarak yürütülmeli,
bunlar›n devrimcilikle hiçbir iliflkisi olmad›¤› ge-
nifl kitlelere anlat›lmal›d›r. Bu, kitlelerin flove-
nizmle zehirlenmesine karfl› oldu¤u kadar, devrim-
cili¤in yanl›fl tan›t›lmas›na karfl› da mücadeledir. Ayn›
flekilde Kürt halk› ile Türkiye devrimci hareketi aras›nda
yarat›lan mesafenin kalkmas› yönüyle de günümüzün
baflat görevidir. 

Faflizme ve flovenizme karfl› mücadele (‘sosyal’lerini
de kapsayarak) ideolojik-siyasal boyutlar›yla oldu¤u ka-
dar, pratik bir tutumu da içermelidir. Kürt halk›na ve ku-
rumlar›na karfl› sald›r›lar›, birleflik bir tarzda gö¤üsle-
mek, bunun yol, yöntem ve araçlar›n› yaratmak, ilk elde
yap›lmas› gerekendir. Bulundu¤umuz her alanda merke-
zi veya yerel her düzeyde, tüm devrimci yap›lara ça¤r›-
m›z bu yönde olmufltur, olmaktad›r. Amac›m›z, savafla
ve faflizme; emperyalizme ve iflbirlikçilerine karfl› olan
tüm güçlerin birli¤ini sa¤lamak ve ortak bir durufl yarat-
makt›r. Bu yöndeki çabalar›m›z sürmelidir. Bununla bir-
likte ba¤›ms›z olarak da tavr›m›z› net bir biçimde göste-
rebilmeliyiz. Bir yandan ajitasyon-propaganda faaliyet-
lerimiz artmal›, bir yandan da önerdi¤imiz pratik durufl-
lar›, kendi güçlerimizle yaflama geçirmeyi, bunun ilk ör-
neklerini yaratmay› baflarmal›y›z. Örne¤in; savafl ç›¤›rt-
kanl›¤›n›n ve floven sald›r›lar›n yükseldi¤i dönemde, her
birim buna karfl› duvar yaz›lamalar› yapabilir, kahve ko-
nuflmalar›, ev toplant›lar› düzenleyebilir. Dahas›, faflist-
floven gösterilere izin vermeyecek bir plan ve haz›rl›k
yap›lmal›d›r. Bu gösteriler bize ra¤men gerçekleflti¤in-
de, onu büyütmeden da¤›tmaya çal›flmal›, baflta Kürtler
olmak üzere devrimci-demokrat kifli veya kurumlara yö-
neldi¤inde ise, onlar›n önüne barikat örüp püskürtebil-
melidir. Bunlara önceden ne kadar haz›rl›kl› olunursa,
yaflama geçirmede o kadar az s›k›nt› çekilir. 

Yay›n organlar›nda yazd›klar›m›z ve di¤er devrimci
yap›lara yapt›¤›m›z ça¤r›lar, ba¤›ms›z eylemlerimizle
ortaya konabildi¤i oranda, etkili olacak ve giderek büyü-
yen bir güce dönüflecektir. Çal›flmalar›m›z›n sürdü¤ü her
alanda yoldafllar›m›za düflen görev budur. 

* * *  

Son dönemde flaha kalkan faflist-floven sald›r›lar ve
savafl ç›¤›rtkanl›¤› flimdilik geriye çekilmifl görünmekte-
dir. Fakat bunun bir daha yaflanmayaca¤›n› sanmak, bü-
yük bir gaflet olur. Ortado¤u’da emperyalist paylafl›m

savafl› sürdükçe, Türk egemenlerinin savafl histerisi de,
floven sald›rganl›¤› da bitmeyecektir. Kimi zaman yük-
selen, kimi zaman alçalan, fakat bu nesnel koflullar de-
¤iflmedi¤i sürece hep varl›¤›n› koruyacak olan politik bir
tutumdur bu. Onun içindir ki, bugünkü durulma, kimse-
yi gevfletmemeli, tehlikenin geçti¤i san›lmamal›d›r.

Sosyal-floven kesimlerle aras›na s›n›r çekmesine ra¤-
men Türkiye devrimci hareketi, son sald›r›lar karfl›s›nda
bir kez daha haz›rl›ks›z yakalanm›fl ve at›l kalm›flt›r.
Onun en büyük handikap›, bu rüzgar›n geçici oldu¤unu
düflünmesi ve dinmesini beklemesidir. Her floven yükse-
liflin ard›ndan yaflanan alçalma ile hakl› ç›kt›klar›n› san-
makta, dönemi atlatt›klar›n› varsaymaktad›rlar. Oysa bu
hem yan›lt›c›, hem tehlikelidir. Yan›lt›c›d›r; çünkü bir
sonraki dalga -hele ki karfl›durufllar bu kadar c›l›z iken-
çok daha yüksek gelecektir. Tehlikelidir; çünkü Türk ve
Kürt halk› aras›ndaki aç› genifllemekte, düflmanl›k art-
makta, devrimci hareket bu geliflmeler karfl›s›nda adeta
seyirci durumunda kalmaktad›r. O yüzden devrimci ha-
reket, böylesi dönemlerde gelifltirdi¤i “bekle gör” tavr›n-
dan bir an evvel s›yr›lmal› ve bugünden olas› yeni bir
dalgaya karfl› örgüt ve mücadele biçimleri belirleyerek,
haz›rl›k ve donan›m›n› ona göre yap›lmal›d›r…  Kendi
ad›m›za da bu süreçte olmas› gerekenleri yapt›¤›m›z›
söyleyemeyiz. Görevimiz, di¤er devrimci yap›lara ça¤r›
yapmakla s›n›rl› de¤ildir. Politik öngörülerimizin do¤ru-
lu¤u geçen sürede kan›tlanm›flt›r, fakat aslolan pratikte
konulan tav›rd›r. Gerek yayg›n ap faaliyetleri, kitleleri
bilinçlendirme çabalar›, gerekse yerinde ve zaman›nda
konulacak eylemler, politikalar›m›z›n yaflam bulmas›n›n
en etkili yoludur. Bulundu¤umuz her alanda Kürt halk›y-
la yak›nlaflmay› do¤uracak olan da bu pratik durufl ola-
cakt›r.

Daha önce de belirtti¤imiz gibi; slogan›m›z savafla
ve faflizme karfl› birleflik mücadeledir. Düflmanlar›m›z;
emperyalistler ve iflbirlikçileridir. Sosyal-flovenler gibi
ne sadece emperyalizmi (ki sadece ABD’yi öne ç›kar›p
kendileri farkl› emperyalistlere s›rtlar›n› dayam›fllard›r)
ne de çeflitli reformistlerin yapt›klar› gibi emperyalizm-
den kopuk kimi iflbirlikçi klikleri hedefe çakan bir yak-

lafl›m, bizim yaklafl›m›m›z olamaz. Savafla ve faflizme,
emperyalizme ve iflbirlikçilerine karfl› olan tüm güçleri,
hangi ulus-din veya mezhepten olursa olsun, birlefltir-
mek ve savaflt›rmak; komünistlere ve gerçek devrimcile-
re düflen biricik görevdir. Bu görevi yerine getirmek için
tüm gücümüzle seferber olmal›, son sürecin derslerini
do¤ru bir flekilde ç›karmal› ve eksiklerimizi h›zla ta-
mamlamal›y›z. Gerçek devrimcilerin zor dönemlerde or-
taya ç›kt›¤›n› unutmadan... Gerçek dostlu¤un zor günler-
de olufltu¤unu ak›ldan ç›karmadan… Ve tarihimizin
böyle anlarla dolu oldu¤unu, bizi biz yapan özelli¤in bu
oldu¤unu bilerek, buna yeni halkalar ekleyerek… 

“Rüzgara karfl› yürüyüflümüz” ancak bu flekilde
güçlenerek sürecektir… 

* * *

Son sürecin as›l yönünü faflist-floven dalga
oluflturdu. Ayn› dönemde bafllayan Telekom grevi
ise, bu dalgan›n gölgesinde kald›. Oysa uzun y›llar-
d›r Türkiye’de bu büyüklükte bir grev gerçeklefl-
memiflti. Hatta kamu iflyerlerinde 12 Eylül sonra-
s›nda gerçekleflen ilk grevdi. 25 bin gibi genifl bir
iflçi kitlesini ve tüm ülkeyi kaps›yordu. Böylesine
önemli bir grev, savafl ve flovenizm hezeyanlar›
aras›nda kayboldu. Haber-‹fl Sendikas› Genel Bafl-
kan›, “böyle bir dönemde greve gitmifl olmaktan
üzüntü duyduklar›n›” belirterek, floven dalgan›n
içinde yer ald›klar›n› ortaya koydu. Ba¤l› bulun-

duklar› konfederasyon olan Türk-‹fl ise, hiçbir iflçi gas-
p›nda göstermedi¤i çabukluk ile toplant›lar gerçeklefltir-
di ve 1 May›slarda iflçilere yasakl› olan Taksim’de yürü-
yüfl yapt›. K›sacas›, konfederasyonu ve sendika genel
merkeziyle, devletin floven kampanyas›n›n içinde yer al-
d›lar, iflçileri de bu kampanyaya dahil etmeye çal›flt›lar.

Telekom grevine bir di¤er sald›r›, artan sabotajlar ol-
du. Burjuva medya, bu sabotajlar› grevci iflçilerin yapt›-
¤›n› yayarak, Telekom grevine karfl› halk› k›flk›rtmaya
çal›flt›. Oysa grev, gerçek anlamda devam etti¤i sürece
zaten çeflitli s›k›nt›lara yol açacak, bu da burjuvazi üze-
rindeki bas›nc› artt›racakt›. 

Telekom iflçisi, gerek yükseltilen floven dalgaya, ge-
rekse üzerlerine at›lan sabotaj eylemlerine ra¤men bü-
yük bir sab›rla grevini sürdürdü. Her ne kadar grev pan-
kartlar›n›n yan›na Türk bayra¤› da eklense, grevlerine
sahip ç›kt›lar. Buna karfl›n grevin di¤er iflçi-emekçi ke-
simlerde yank› bulmas› ve onlar›n bir biçimde deste¤ini
almas› sa¤lanamad›. Elbette bunda birinci derecede rol
oynayan sar› ve reformist sendika a¤alar›yd›. 

Ancak genel olarak devrimci hareketin greve ilgisi
de zay›f kald›. Gerek ap faaliyetleri yönüyle, gerekse çe-
flitli destek ve dayan›flma biçimlerini gelifltirmek yönüy-
le oldukça s›n›rl› fleyler yap›ld›. Kendi ad›m›za da daya-
n›flma ziyaretlerinin ötesine ç›kamad›¤›m›z› söylemeli-
yiz. Kald› ki bu ziyaretler bile daha s›k ve daha genifl ke-
simleri katarak gerçekleflebilirdi. 

Önümüzdeki günlerde devlet Telekom grevini bitir-
meye çal›flacakt›r. Bizler, Telekom grevinin zaferle bit-
mesi ve iflçi s›n›f›n›n di¤er bölüklerine de örnek olabil-
mesi için, destek ve dayan›flma çabalar›m›z› büyütmeli-
yiz… Baflta Telekom grevi olmak üzere iflçi ve emekçi-
lerin direnifllerini, savafla ve faflizme karfl› mücadelenin
önemli bir parças› olarak ele almal›, onlar üzerindeki flo-
ven etkiyi k›rman›n bir arac› haline getirmeliyiz. Yapay
saflaflmadan, s›n›f eksenli saflaflmaya geçiflin en önemli
aya¤›n›, bu yöndeki geliflmeler ve bizlerin bu geliflmele-
ri devrimci yönde etkileme-yönlendirme gücümüz olufl-
turacakt›r. 
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Slogan›m›z, savafla ve faflizme karfl› birleflik mücade-
ledir. Düflmanlar›m›z; emperyalistler ve iflbirlikçileridir.
Sosyal-flovenler gibi ne sadece emperyalizmi (ki sadece
ABD’yi öne ç›kar›p kendileri farkl› emperyalistlere s›rt-
lar›n› dayam›fllard›r) ne de çeflitli reformistlerin yapt›k-
lar› gibi emperyalizmden kopuk kimi iflbirlikçi klikleri
hedefe çakan bir yaklafl›m, bizim yaklafl›m›m›z olamaz.
Savafla ve faflizme, emperyalizme ve iflbirlikçilerine kar-

fl› olan tüm güçleri, hangi ulus-din veya mezhepten
olursa olsun, birlefltirmek ve savaflt›rmak; komünistlere

ve gerçek devrimcilere düflen biricik görevdir.
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özgürlük’, ‘uluslar›n kendi kaderlerini tayin
hakk›’ ve ‘vatan savunmas›’ bahaneleriyle
dünya milletlerinin ço¤unlu¤unun ‘büyük dev-
letler’ elinde ezilmesini hakl› gösteren ve sa-
vunan kiflilerin halk y›¤›nlar›n› aldatt›klar›
dönemdir.” (Do¤u’da Ulusal Kurtulufl Savafl-
lar›, sf: 144)

Lenin’in bu tespiti üzerinden yaklafl›k yüz
y›l geçmesine ra¤men, gerek emperyalizm ve
emperyalist savafl, gerekse bu dönemde ortaya
at›lan burjuva-reformist teorilerin, neredeyse
ayn› biçimde bir kez daha karfl›m›za ç›kt›¤›n›
görüyoruz. Ve geçen onca y›la ra¤men, ulusu,
ulus-devlet olgusunu ortaya ç›karan kapita-
lizm, hala ondan kaçam›yor. Ulusal kurtulufl
mücadelelerinin karfl›s›na dikildi¤i emperya-
lizm döneminde de, bu çeliflkileri k›z›flt›ran,
ezilen halklar›n bilincini uyand›r›p direniflleri-
ni büyüten oluyor.  Uluslar› bask› alt›nda tut-
mak ve kendine ba¤›ml› hale getirmek için art-
t›rd›¤› bask›lar ve savafllar, ulusal baflkald›r›la-
r› körüklüyor, bu yöndeki iste¤i tetikliyor. Her
iki emperyalist savafl, bunun örnekleriyle do-
lu. Bu ayn› zamanda ulusal sorunda emperya-
lizmin kendi çeliflkilerini ve açmazlar›n› orta-
ya koyuyor.

Birinci emperyalist paylafl›m savafl›yla
birlikte “Leninizm, ulusal sorunu, sömürgeler
sorununa ba¤lam›flt›r.” diyor Stalin. “Böyle-
likle ulusal sorun, özel bir sorun, devletin bir
iç sorunu olmaktan ç›karak, uluslararas› ge-
nel bir sorun haline, ba¤›ml› ülkelerin ve sö-
mürgelerin ezilen halklar›n›n emperyalizmin
boyunduru¤undan kurtar›lmas› genel sorunu
haline gelmifltir.” (Stalin-Ulusal Sorun ve Sö-
mürgeler Sorunu sf:218)

Elbette bu durum, proletaryan›n ulusal so-
runa bak›fl›n› da de¤ifltirecek, önüne yeni gö-
revler koyacakt›r. 

Proletaryan›n ulusal soruna yaklafl›m›

Tarihsel olarak incelendi¤inde, burjuvazi-
nin ulusal sorun konusunda iki e¤ilimi ortaya
ç›kar: Birincisi, ulusal yaflam›n ve ulusal hare-
ketlerin uyan›fl›d›r, her türlü ulusal bask›ya
karfl› savafl›m, ulusal devletlerin kurulufludur.
‹kincisi, uluslararas›nda çok yönlü iliflkilerin
geliflmesi ve ço¤almas›d›r, ulusal çitlerin y›-
k›lmas›, sermayenin, genel olarak iktisadi ya-
flam›n, siyasetin, bilimin vb. uluslararas› birli-
¤inin yarat›lmas›d›r. Kapitalist geliflmenin
bafllang›c›nda birinci e¤ilim egemenken, son-
ras›nda  -emperyalizm aflamas›- ikinci e¤ilim
a¤›r basar.

Kapitalizmin emperyalizm aflamas›yla bir-
likte burjuvazinin ilerici barutunu yitirmesi ve
ulusal kurtulufl hareketlerinin önüne dikilmesi
üzerine Stalin; “Burjuva toplum, ulusal soru-
nun çözümünde tamamen hileli müflis ç›km›fl-
t›r.” der. Ve devam›nda flunlar› söyler: “Em-
peryalizm, sömürgeleri sömürmeden, onlar›
zorla ‘bir tek bütün’ün çerçevesi içinde tutma-
dan yaflayamaz; çünkü emperyalizm, uluslar›,
ancak ilhaklar ve sömürge fetihleri yoluyla
birbirine yaklaflt›rabilir, emperyalizm koflulla-
r› içinde baflka türlü bir yak›nlaflmay› düflün-
mek olanaks›zd›r.” (Ulusal Sorun ve Sömür-
geler Sorunu sf: 224)

Böyle olmakla birlikte uluslar aras›ndaki
bu yak›nlaflma, iflçi s›n›f›n›n enternasyonalist
birli¤inin temellerini de güçlendirir. Yeni bir
toplumun, sosyalist toplumun nesnel koflulla-

r›n› olgunlaflt›r›r. Marksistlerin, kapitalizmin
bu iktisadi geliflimin do¤al sonuçlar›na yakla-
fl›m› da, onu proletarya ç›karlar› do¤rultusun-
da de¤erlendirmek olmufltur. Ulusal soruna
bak›fl›na damgas›n› vuran da budur. Nas›l ki,
uluslararas› flirketlerde çeflitli uluslardan kapi-
talistler kendi azami karlar›n› sa¤layabilmek
için bir araya geliyorsa, çeflitli uluslardan iflçi-
ler de fabrikalarda birlikte çal›fl›rlar. Ve nas›l
ki, burjuvazi, iflçi ve emekçileri sömürmek
sözkonusu oldu¤unda tam bir uyum içinde
davran›yorsa, çeflitli uluslardan iflçiler de bir-
likte örgütlenmeli, ortak düflmana karfl›, bir-
likte savafl›m yürütülmelidir. Lenin, kapita-
list-emperyalist sistemde “gerçekten ciddi ve
derin bir nitelik tafl›yan her siyasal sorunda
kümelenme, uluslara göre de¤il s›n›flara göre
gerçeklefliyor” tespitini yapm›flt›r. Onun ulu-
sal soruna yaklafl›m› da t›pk› Marks gibi pro-
letaryan›n ç›karlar› temelinde ve ‘iflçi sorunu-
na’ oranla ‘ikincil bir sorun’ fleklindedir.

Ulusal soruna burjuvazi ile proletarya ara-
s›ndaki yaklafl›m fark›, esas olarak bu noktada
dü¤ümlenir. Proletarya için ulusal istemler, s›-
n›f savafl›m›n›n ç›karlar›na ba¤›ml› k›l›nm›fl-
t›r. Burjuvazi içinse, önemli olan, ‘kendi’ ulu-
sunun ç›karlar›d›r. Bu ‘ulusal ç›karlar’, prole-
taryan›n amaçlar›n›n önündedir. Burjuvazinin
‘ulusal ç›kar’ dedi¤i de zaten kendi ç›karlar›-
d›r. Günümüzde birçok ezilen ulus devrimci-
si, ‘ilkin ulusal görevler, ard›ndan proleter gö-
revler’ diyerek fark›nda olmadan kendi burju-
vazisinin ç›karlar›n› savunurlar. ML’ler ise,
‘her fleyden önce proleter görevler’ der. “Çün-
kü proleter görevler yaln›zca eme¤in ve in-
sanl›¤›n sürekli ve yaflamsal ç›karlar›na yan›t
vermekle kalm›yor, demokrasinin sürekli ve
yaflamsal ç›karlar›na da yan›t veriyor.” diyor
Lenin. (Proleter Enternasyonalizm Sorunlar›
sf. 30) Bu baflar›lmadan “ ne özerk ne de ba-
¤›ms›z” hiçbir devletin kurulmas› olanakl› de-
¤ildir. Bir biçimde emperyalizme ba¤›ml› ha-
le gelmesi kaç›n›lmaz olur. 

Ulusal sorun, özünde burjuva bir nitelik
tafl›yan ve kapitalizm çerçevesinde çözülmesi
gereken bir sorundur. T›pk› di¤er demokratik
haklarda oldu¤u gibi. Ancak emperyalizm dö-
neminde burjuvazinin gericileflmesi, ulusal
sorunun çözümünü de proletaryan›n omuzlar›-
na y›km›flt›r. Feodalizmin tam olarak tasfiye
edilmedi¤i ülkelerde, demokratik devrime ön-
derlik etmek, nas›l proletaryaya düflüyorsa,
benzer flekilde emperyalizm koflullar›nda ulu-
sal sorunu çözmek de proletaryaya düflmekte-
dir. Böyle olunca ulusal sorun da demokratik
devrimin bir parças› haline gelmifltir. Kapita-
lizmin geliflmifllik düzeyi ile ulusal sorunun
varl›¤› aras›nda çok yak›n bir ba¤ vard›r çün-
kü. Dolay›s›yla ML’ler, ulusal sorunu, her ül-
kenin sosyo-ekonomik, tarihsel, s›n›fsal vb.
geliflimi içinde de¤erlendirir ve ona göre çö-
zümler üretirler. Ulusal sorunda bu ‘somutluk
ilkesi’ her ülkenin komünistlerine de farkl›
görevler yükler…  

Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›
(UKKTH) olarak sembolleflen ilke, ML’lerin
ulusal soruna yaklafl›m›ndaki temel ilkedir.
Ancak bu ilkenin baflta II. enternasyonal opor-
tünistleri olmak üzere çeflitli kesimlerce,
‘özerklik hakk›’ olarak yorumlanmas›  ve bu
biçimiyle emperyalistler taraf›ndan da kulla-
n›lmas› üzerine, ML’ler UKKTH slogan›n›
‘devlet olarak ayr›lma hakk›’n› içerecek tarz-

da yeniden düzenlemifllerdir. UKKTH, içinde
ayr›lma hakk›n› da bar›nd›ran koflulsuz bir
hakt›r.

“Emperyalizm, baflka uluslar› ezen ulus-
lar›n bu bask›y› yayma ve artt›rma ve sömür-
geleri aralar›nda yeniden pay etme çabas›d›r.
Bu yüzdendir ki, bugün uluslar›n kendi kader-
lerini tayin hakk› sorunu egemen uluslar›n
sosyalistlerinin davran›fl›na ba¤l›d›r. Egemen
uluslardan herhangi birinden hangi sosyalist
e¤er ezilen uluslar›n kendi kaderlerini tayin
hakk›n› (ayr›lma hakk›n›) tan›m›yor, o u¤urda
savaflm›yorsa, gerçekte o bir sosyalist de¤il
bir flovendir” (Lenin, Do¤u’da U.K Savafllar›,
sf: 125)

UKKTH ilkesini ele al›fl ve uygulay›fl tar-
z› ile ML’ler, sosyal-flovenlerle aralar›na ka-
l›nca bir çizgi çekmifllerdir. Ayn› zamanda
‘ezilen ulus milliyetçili¤i’ne de asla prim ver-
memifllerdir… UKKTH’n›n tan›nmas›, san›l-
d›¤› gibi her koflulda ayr›l›¤›n savunulmas›
demek de¤ildir. Proletaryan›n ç›karlar› her fle-
yin üzerindedir. Onun içindir ki Lenin; “De-
mokrasinin çeflitli istemleri, uluslar›n kendi
yazg›lar›n› belirleme hakk› dahil, bir mutlak
de¤il, ama demokratik hareketin tümünün bir
parçac›¤›n› oluflturuyor. Baz› somut durum-
larda parçac›¤›n bütün ile çeliflmesi olanakl›-
d›r; o zaman parçac›¤›n reddedilmesi gere-
kir.” demifltir. (Proleter Enternasyonalizm So-
runlar› sf. 149)

Esas›nda ML’ler, ‘s›n›rlar›n kalkt›¤› bir
dünya’ için savaflmaktad›r. Dolay›s›yla düzi-
nelerce küçük devletin kurulmas›na taraf ol-
malar› düflünülemez. Ancak uluslar›n bask› ve
zor ile birarada tutulmas›n› onaylamak, bir
ulus için ‘hak’ olan fleyi, di¤er ulus için gör-
memek, bir ulusu di¤erinden ‘daha soylu’,
‘daha büyük’ vb. görüp di¤erlerini küçümse-
mek, ancak emperyalist burjuvazinin ve onun
hizmetkarlar›n›n iflidir. Proletarya, hiçbir ulu-
sun horlanmas›na, küçük görülmesine, zorla
bask› alt›nda tutulmas›na sessiz kalamaz.
Kendi içinde birli¤i sa¤laman›n yegane yolu-
nun da, bu tür burjuva önyarg›lar›n silinme-
sinden geçti¤ini bilir. Ondan dolay›d›r ki, ulu-
sal sorun konusunda ‘ikili’ bir yaklafl›m sergi-
ler. Bunun bir yan›n›, bütün uluslar›n kendi
kaderlerini tayin haklar›n›n kay›ts›z flarts›z ta-
n›mak; öbür yan›n› ise, iflçilerin s›n›f mücade-
lelerinde uluslararas› birli¤ini sa¤lamak olufl-
turur.  Bu, daha I. Enternasyonal döneminde
kabul gören en köklü, en temel perspektiftir.

Bu ‘ikili’ tutum; ezen ulusun proleterleri-
ne ‘ayr›lma özgürlü¤ü’nü savunmalar›n›, ezi-
len ulus proleterlerine ise, ‘birleflme özgürlü-
¤ü’nde direnmelerini sal›k vermesiyle devam
eder...   “Lenin, UKKTH tezini bazen flu yal›n
formül ile deyimliyordu: ‘Birleflmek için ayr›l-
mak!’ Bu da paradoks kokar. Gene de ulusal
sorunda bolfleviklerin en ele geçirilmez kale-
leri almalar›n› sa¤layan bu ‘çeliflik’ formül,
marksist diyalekti¤in canl› gerçe¤ini yans›-
t›r.” (Stalin, Ulusal Sorun Sömürgeler Sorunu
sf:311)

Toparlayacak olursak: ML’ler UKKTH il-
kesini  birinci olarak; proleterlerin birli¤inin,
s›n›fsal dayan›flman›n ç›karlar›n›n, uluslar›n
ayr›lma hakk›n›n kabul edilmesinden geçti¤i-
ni bildikleri için savunurlar. Farkl› uluslardan
iflçilerin birleflik mücadelesi, ancak ulusal ön-
yarg›lardan kurtularak mümkündür çünkü.

Ulusal sorun,
özünde burjuva bir ni-
telik tafl›yan ve kapita-
lizm çerçevesinde çö-
zülmesi gereken bir

sorundur. T›pk› di¤er
demokratik haklarda
oldu¤u gibi. Ancak
emperyalizm döne-
minde burjuvazinin
gericileflmesi, ulusal

sorunun çözümünü de
proletaryan›n omuzla-
r›na y›km›flt›r. Feoda-
lizmin tam olarak tas-
fiye edilmedi¤i ülke-

lerde, demokratik dev-
rime önderlik etmek,

nas›l proletaryaya dü-
flüyorsa, benzer flekil-
de emperyalizm koflul-
lar›nda ulusal sorunu
çözmek de proletarya-
ya düflmektedir. Böyle
olunca ulusal sorun
da demokratik devri-

min bir parças› haline
gelmifltir. Kapitaliz-

min geliflmifllik düzeyi
ile ulusal sorunun

varl›¤› aras›nda çok
yak›n bir ba¤ vard›r
çünkü. Dolay›s›yla

ML’ler, ulusal soru-
nu, her ülkenin sosyo-
ekonomik, tarihsel, s›-

n›fsal vb. geliflimi
içinde de¤erlendirir ve

ona göre çözümler
üretirler. Ulusal so-
runda bu ‘somutluk

ilkesi’ her ülkenin ko-
münistlerine de farkl›

görevler yükler…  
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Temmuz seçimleri sonras›nda bir
süre durulan “s›n›rötesi operasyon”
hezeyanlar›, son aylarda en üst s›-

n›ra ulaflt›. Artan asker cenazeleri, floven-
milliyetçi dalgan›n flahlanmas› için kullan›l-
d›, Kürt düflmanl›¤› ve savafl ç›¤›rtkanl›¤›
atbafl› gitti. Bir iç savafla yol açacak boyut-
ta, Kürt olan herkese sald›r› bafllat›ld›, linç
kampanyas› yürütüldü. 

Ülkenin dört bir yan›nda yeni ve daha
yayg›n bir bayrak furyas› bafllat›ld›. Nere-
deyse bayrak asmayan ev ve dükkan kalma-
d›. Asmayanlar, çeflitli bask›lara maruz ka-
larak asmaya zorland›. Baflta DTP olmak
üzere Kürt kurumlar›, faflist-floven güruh-
larca bas›ld›, içindeki eflyalar k›r›l›p dökül-
dü. Kimi yerlerde bu bask›nlar devrimci ku-
rumlar› da içine ald›. Kürt esnaflara dönük
bask›lar artt›, dükkanlar› ya¤malananlar ol-
du. Tüm toplumun üzerinde floven-milliyet-
çi bir bask› oluflturuldu. Buna ortak olma-

yan “düflman” ilan edildi ve “düflman”ca
muamele yapmak meflrulaflt›. 

Son birkaç ayd›r yükseltilen bu dalga,
Baflbakan Erdo¤an’›n ABD ziyaretinden bu
yana ad›m ad›m inifle geçmifl bulunuyor. Bu
t›rman›fl›n yarataca¤› tehlikeyi ve bunun
kendi ç›karlar›na verece¤i zarar› iyi bilen
egemenler, kontrolü elden b›rakmamaya ça-
l›flm›fl, bir aflamadan sonra da halk› so¤uk-
kanl› olmaya ça¤›rm›fllard›. T›rmand›rmay›
da, düflürmeyi de kendi ellerinde tutmaya
özen gösterdiler. Fakat Türk-Kürt ayr›m› ve
bunun yaratt›¤› yapay saflaflma, tarihinin
gördü¤ü en üst düzeye ulaflt›. Öyle ki ege-
men kesimlerin sözcüleri bile bir “iç savafl”
tehlikesinden bahsetmeye bafllad›lar.

* * *

Böyle bir saflaflma ve bu flekliyle ç›ka-
cak bir “iç savafl”, elbette komünist ve dev-
rimcilerin do¤ru bulmayaca¤›, karfl›s›nda
yer alacaklar› bir savaflt›r. Ulusal-dinsel ve-
ya mezhepsel iç savafllar›, her dönem k›fl-
k›rtan emperyalistler ve iflbirlikçileri olmufl-
tur. Halklar aras›na düflmanl›k ve kin to-
humlar› ekmek, onlar› bu flekilde bölüp par-
çalamak, emperyalistlere daha rahat yönet-
me ve sömürme olana¤› sa¤lar çünkü. O
yüzden de emperyalizmin klasik politikas›;
“böl-parçala yönet”tir.

Leninist “emperyalist savafl› iç savafla
çevir” slogan› ise çok farkl›d›r. Burada kas-
tedilen “iç savafl” iflçi ve emekçilerin, em-

peryalizme ve iflbirlikçilerine karfl› savafl›-
d›r. ‹flçi-emekçi askerlerin silahlar›n› di¤er
halklar›n iflçi ve emekçilerine de¤il, kendi
egemenlerine çevirmesidir. “Cephede kar-
deflleflme” yaratarak hep birlikte kendilerini
ezen, sömüren ve birbirlerine düflüren em-
peryalistlere, iflbirlikçilerine dönmesi, “sila-
h› bir omzundan di¤erine alma”s›d›r. Dola-
y›s›yla devrimci iç savafl, emperyalistlerin
yaratmak istedi¤i ulusal-dinsel iç savafllar›n
aksine, halklar›n kardeflli¤i ve birli¤ine da-
yan›r. Bir baflka ulusu, dini veya mezhebi
de¤il, emperyalistleri ve iflbirlikçilerini he-
def al›r. Hangi ulus ya da mezhepten olursa
olsun, iflçi ve emekçilerin birli¤ini ve ç›kar-
lar›n› savunur. Ayr›flmay›; ulusal-mezhep-
sel de¤il, s›n›fsal olarak ortaya koyar. Sava-
fl›m› da s›n›fsal eksende yükseltir. 

O yüzden emperyalizmin sömürge alan-
lar›n› geniflletmek için ç›kard›¤› “iç sa-
vafl”larla, devrimci “iç savafllar›” birbirine

kar›flt›rmamak gerekir. Bunlar birbirinin
z›dd›d›r. “Balkanlaflt›rma” olarak da adlan-
d›r›lan, emperyalizmin bir bölgede hege-
monyas›n› kurmak için yaratt›¤› iç savafllar;
halklar›n birbirini k›rmas› ve irili-ufakl›
devletçiklerin do¤mas› ile sonuçlan›r. Bir-
birine düflman s›n›rdafl devletlerin olufltu¤u
bu bölgelerde emperyalistler “arabulucu”
ya da “hakem” pozlar›nda girerek, bu güç-
süz devletleri daha rahat biçimde sömürge
sistemleri içine al›rlar. Oysa devrimci iç sa-
vafl, halklar›n birli¤ine dayand›¤› için, pro-
leter enternasyonalizmi ve halklar›n gönül-
lü birlikteli¤ini gelifltirir. Karfl›l›kl› güvene
ve eflitli¤e dayanan büyük ve güçlü halk
cumhuriyetleri ortaya ç›kar. I. emperyalist
savafl sonras›nda devrimci bir iç savaflla ku-
rulan Sovyetler Birli¤i’nde; II. emperyalist
savafl sonras›nda, emperyalist iflgale karfl›
devrimci bir direnifl gerçeklefltiren Balkan
ülkelerinde yafland›¤› gibi… Ne zaman ki
bu ülkelerde “geri dönüfl”ler yaflanm›fl, halk
iktidarlar› yozlaflm›fl ve gericileflmifltir; iflte
o zaman ulusal-dinsel ayr›mlar yeniden
hortlam›flt›r. Bu durumdan yararlanan em-
peryalistler ise, y›llarca tek bir devlet çat›s›
alt›nda yaflayan halklar› birbirine düflürerek
ve küçük parçalara bölerek hegemonyalar›-
n› yeniden kurabilmifltir. Y›k›lan Sovyetler
Birli¤i’nin ard›ndan irili-ufakl› onlarca dev-
let ortaya ç›km›flt›r örne¤in. Bir yandan “ar-
ka bahçesini” sa¤lama almak isteyen Rus

emperyalistleri, di¤er yandan “renkli dev-
rimlerle” kendine alan açmaya çal›flan ABD
baflta olmak üzere, emperyalist paylafl›m,
bölgede en fliddetli biçimde yaflanmaktad›r.
Keza Yugoslavya’n›n enkaz› üzerinden ha-
len süregelen, küçük devletlere parçalama
süreci devam etmektedir. Son olarak Irak
iflgali ile birlikte yükselen direnifli, ulusal-
dinsel-mezhepsel ayr›mlar ile zay›flatma,
üç parçaya bölme çabalar› sürmektedir. 

Devrimci iç savafl ile emperyalistlerin
k›flk›rtt›¤› iç savafllar›n, nedenleri gibi so-
nuçlar› da farkl› olmaktad›r. Her tür sömürü
ve zorbal›¤a karfl› geliflen devrimci “iç sa-
vafl”lar, halklar aras›nda birlik ve dayan›fl-
may› güçlendirirken; ulusal-dinsel iç savafl-
lar, onlar› parçalamaya, zay›f düflürmeye,
emperyalistlere ve iflbirlikçilerine kolay
lokma olmaya götürmektedir. O yüzdendir
ki, komünist ve devrimciler, ulusal-dinsel-
mezhepsel çat›flmalar› “yapay saflaflma” ad-
deder; bunun emperyalistlerin ifline yaraya-
ca¤›n› söyler ve karfl›s›nda yer al›r. Buna
karfl›l›k, her ulus, din ve mezhepten iflçi ve
emekçilerin, emperyalistlere ve iflbirlikçile-
rine karfl› mücadelesini destekler, bu yönde-
ki saflaflmay› derinlefltirir ve bunu devrimci
“iç savafla” dönüfltürmeye çal›fl›r. Gerçek
kurtuluflun ancak iflçi-emekçi iktidar› ile
sosyalizm ile olaca¤›n› bilir ve kitleleri bu-
na kanalize eder.

* * *

Devrimci iç savaflla, emperyalistlerin
ve iflbirlikçilerinin k›flk›rtt›¤› iç savafl ara-
s›ndaki farklar› bilmek, kitleleri bu yönde
bilinçlendirmek iflin bir yan›d›r. Bir di¤er
yan› ise, son aylarda iyice t›rmanan halklar
aras›ndaki düflmanl›¤a, faflist-floven sald›r›-
lara net bir tutum almak, buna karfl› müca-
deleyi gelifltirmektir.

fioven sald›r›lar›n flaha kalkt›¤› dönem-
lerde, gerici ve faflistlerin ilk hedefi, Kürt
parti ve kurumlar› olmaktad›r. Bunu bile-
rek, bulundu¤umuz tüm alanlarda bu ku-
rumlara dönük bir sald›r› olas›l›¤›n›n önünü
bafltan almak gerekmektedir. Bunun bir yö-
nü, halklar aras›nda birlik ve kardeflli¤in
önemi, emperyalizmin ve iflbirlikçilerinin
planlar› üzerine ajitasyon-propaganda faali-
yetlerine h›z vermek; di¤eri ise, bu kurum-
lar› her tür faflist-floven sald›r›ya karfl› bir-
likte korumay› örgütlemek, böylesi anlarda
bunu yaflama geçirebilmektir. PKK’nin ve
ona ba¤l› kurumlar›n çizgisine yönelik elefl-
tirilerimiz, reformist-teslimiyetçi yaklafl›m-
lar›na tepkilerimiz, hatta halklar aras›nda
düflmanl›¤›n körüklenmesinde onlar›n ey-
lem çizgisinin pay› vb. hiçbir fley, böyle za-
manlarda birleflik mücadelenin önüne ç›ka-
r›lmamal›, ona gerekçe yap›lmamal›d›r. 

Faflist-floven sald›r›lara karfl›, Kürt-Türk
devrimci ve demokratlar›n›n ortak duruflunu
sa¤lamak, emperyalizmin ve iflbirlikçileri-
nin halklar aras›nda yaratmak istedikleri
düflmanl›¤a ve karfl›-devrimci “iç savafl”
olas›l›¤›na karfl›, en etkili panzehirdir.
PKK’nin bilinçli bir flekilde Kürt halk›n›

Emperyalizmin sömürge
alanlar›n› geniflletmek için

ç›kard›¤› “iç savafl”larla,
devrimci “iç savafllar” birbi-
rinin z›dd›d›r. “Balkanlaflt›r-
ma” olarak da adland›r›lan,

emperyalizmin bir bölgede
hegemonyas›n› kurmak için

yaratt›¤› iç savafllar;  halkla-
r›n birbirini k›rmas› ve irili-

ufakl› devletçiklerin do¤mas›
ile sonuçlan›r. Birbirine düfl-

man s›n›rdafl devletlerin
olufltu¤u bu bölgelerde em-
peryalistler “hakem” pozla-

r›nda girerek, bu güçsüz
devletleri daha rahat biçimde
sömürge sistemleri içine al›r-

lar. Oysa devrimci iç savafl,
halklar›n birli¤ine dayand›¤›
için, proleter enternasyona-

lizmi ve halklar›n gönüllü
birlikteli¤ini gelifltirir.  
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Savafla ve faflizme karfl›

MÜCADELEY‹ YÜKSELTEL‹M!

Elimize posta kanal›yla ulaflan
T‹KB(B) merkezi yay›n organ›

“‹htilalci Komünist”in Eylül-Ekim 2007
tarihli 61. say›s›n›n baflyaz›s›n› güncel

öneminden dolay› k›saltarak
yay›nl›yoruz.
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‹kinci olarak; proletarya ile köylülük aras›nda-
ki ittifak› sa¤lamak için savunurlar. Köylülük,
a¤›rl›kl› olarak ezilen ulusa mensuptur ve ulu-
sal hareketin ‘temel ordusunu’ oluflturur. Fark-
l› uluslar›n emekçileri aras›nda yarat›lan gü-
vensizlik afl›lmadan iflçi-köylü ittifak› da ger-
çekleflemez. Ve üçüncü olarak; s›n›flar›n orta-
dan kald›r›lmas›na nas›l ki, ancak ezilen s›n›-
f›n diktatörlü¤ünden (proletarya diktatörlü¤ü)
geçerek ulafl›lacaksa, uluslar›n kaç›n›lmaz bir-
leflmesine de ancak bütün ezilen uluslar›n tam
özgürlü¤ünden, yani ayr›lma özgürlü¤ü geçifl
döneminden geçerek var›lacakt›r. Proletarya-
n›n ‘sonal hedefi’ olan komünist toplum da
ancak s›n›fsal, ulusal, dinsel, vb. her tür ayr›-
m›n ortadan kalmas›yla gerçekleflecektir.   

ML’lerin ulusal sorunu çözmek için gelifl-
tirdi¤i ‘ikili’ tutum, esas›nda  proletaryan›n
‘sonal hedefi’ne ulaflmak için zorunlu olan bir
tutumdur. Marks’›n ‘bir ulusu ezen bir ulus
özgür olamaz’ belirlemesi de bu gerçe¤in en
özlü anlat›m›d›r. Ve bu sayede ML’ler her tür
milliyetçi görüflle uzlaflmayan ba¤›ms›z çizgi-
lerini ortaya koymufllard›r. UKKTH ilkesinin
milliyetçili¤i teflvik etti¤i yönündeki karfl› ç›-
k›fllara da Lenin, bu ilkeyi ‘milliyetçili¤in as-
garisi, demokrasinin azamisi’ oldu¤u için sa-
vunduklar›n› özellikle belirtmifltir.(…)   

Sonuç olarak; emperyalizm aflamas›nda
burjuvazi, ezilen uluslar› ve tüm insanl›¤› iki
seçenek ile karfl› karfl›ya b›rakt›: Ya sosyaliz-
mi benimsemek ve gerçek ba¤›ms›zl›¤a, öz-
gürlü¤e kavuflmak; ya da kapitalizme boyun
e¤ip halklar›n ezilmesine, y›llarca sürecek
olan savafllara raz› olmak. Bu durum karfl›s›n-
da Lenin; “tarihin diyalekti¤i öyle iflliyor ki,
emperyalizme karfl› mücadelede ba¤›ms›z bir
etken olarak güçsüz kalan küçük uluslar, ger-
çek anti-emperyalist gücün, sosyalist proletar-
yan›n sahnede görünmesine yard›mc› bir rol
oynuyorlar.” diyordu. (Do¤u’da U. K. Savafl-
lar›, sf: 228) Ancak proletaryan›n bu rolü oy-
nayamad›¤› yerlerde, ulusal veya küçük-bur-
juvazi, harekete önderlik ediyor, ya devrim
aflamas›nda ya da sonras›nda hareketi emper-
yalizmin kuca¤›na oturtuyordu. Ayr›ca ulusal
kurtulufl hareketlerinin yükselifli karfl›-
s›nda, emperyalist burjuvazi, UKKTH
sahip ç›kar görünerek rakip emperyalist-
lerin hegemonyas› alt›ndaki uluslar› k›fl-
k›rt›yor, kendine ba¤›ml› devletler kur-
duruyordu. ‹lk olarak birinci emperya-
list savafl döneminde uygulanan bu yön-
tem, daha da çeflitlenen biçimler alt›nda
günümüze kadar uzay›p geldi.  (…)

Ulusal sorun nas›l ve 

ne zaman çözülür?

‘90’l› y›llardan bu yana, sosyalizmin
ulusal sorunu çözmedi¤i yaygaras›, bur-
juva cephaneli¤inden al›nm›fl, gerçekle-
ri tersyüz eden demagojilerden biri ol-
mufltur.

Bu, her fleyden önce baflta Sovyetler
Birli¤i olmak üzere sosyalist ülkelere
sald›r›, bu alanda yap›lan onca önemli
geliflmenin inkar›d›r. Sadece yasal dü-
zenlemeler bak›m›ndan bile, o güne dek
yap›lanlar›n çok ilerisinde kararlar›n
al›nmas› bir yana, bizzat prati¤e geçen,
ortaya konan örnekler vard›r. Ve bunlar,
insanl›¤›n ulusal sorun meselesinde bu-

güne dek görüp görebildi¤i en geliflkin uygu-
lamalard›r. Sovyetler Birli¤i’nde 50’den fazla
ulusun tek bir yürek ile sosyalist inflada muci-
zeler yaratmas›, dahas› Nazi Almanyas›’n›n
sald›r›s›n› püskürtüp Berlin’e kadar sürmesi,
baflka nas›l aç›klanabilir? SSCB deneyimi,
uluslar aras›ndaki kaynaflma ve kardeflleflme-
nin en seçkin örne¤idir. Birlikte çal›fl›l›p bir-
likte paylafl›lm›fl, birlikte dövüflülüp birlikte
ölünmüfltür. Bunun s›rr›, sosyalizmin, ulusal
sorunun çözümünde ald›¤› mesafede sakl›d›r.
II. emperyalist paylafl›m savafl›nda, sosyalizm
ile faflizm aras›ndaki savafl, ayn› zamanda ulu-
sal soruna iki farkl› dünyan›n bak›fl› ve sava-
fl›m›d›r. Sosyalizmin uluslar›n eflitli¤i ve dost-
lu¤u ideolojisi ile faflizmin milliyetçilik ve ›rk
düflmanl›¤› ideolojisi çarp›flm›fl ve ilkinin ke-
sin zaferiyle sonuçlanm›flt›r. Böylece Nazi Al-
manya’s› sadece askeri olarak de¤il, siyasal
ve manevi olarak da büyük bir yenilgi alm›fl-
t›r. 

Bu zaferin ard›ndan Stalin ‘Sovyet yurtse-
verli¤i üzerine’ yapt›¤› konuflmada flunlar›
söyler: “Sovyet ülkesinin insanlar›, ister bü-
yük ister küçük olsun, her ulusun yaln›zca
kendine ait ve baflka uluslarda bulunmayan
kendi nitel özellikleri, kendi özgül kiflili¤i ol-
du¤u düflüncesindedirler. Bu özellikler, her
ulusun tamamlay›p zenginlefltirdi¤i dünya
kültürünün ortak hazinesine katk›s›n› olufltu-
rur. Bu anlamda, büyük küçük bütün uluslar
eflit bir durum içinde bulunurlar ve her ulus,
herhangi bir baflka ulus kadar de¤erlidir.”
(Sömürgeler Sorunu sf: 328)

‹flte sosyalizmin, gerek savafl öncesi, ge-
rekse savafl döneminde emperyalizm ve fa-
flizm karfl›s›ndaki baflar›s›n›n kayna¤› budur.
Her ulus, kendi kaderini tayin hakk›n› kendi
iradesi ile kullanm›flt›r. Daha devrimin ilk y›l-
lar›nda Finlandiya meclisinin ba¤›ms›zl›k ka-
rar›n› onaylayan Lenin’dir. Ve bu, dünyada
ilktir. Azeri, Ermeni, Gürcü gibi uluslar da bir
süre ba¤›ms›z kald›ktan sonra SSCB’ye kat›l-
m›fllard›r. Ki bunlar, emperyalistler taraf›ndan
dünyadaki ilk sosyalist devleti daha do¤ma-
dan bo¤mak için kullan›ld›klar› halde.  

Devrimin ilk y›llar›ndan itibaren
60’tan fazla dilde gazete bas›lmaya bafl-
lam›fl, kültürel-sanatsal etkinlikleri ala-
bildi¤ince geliflmifltir. Denebilir ki,
SSCB içinde yeralan uluslar ‘alt›n
ça¤’lar›n›, sosyalizm döneminde yafla-
m›fllard›r. Ne zaman ki, sosyalizm içten
çökertilmifl, geriye dönüfl bafllam›flt›r;
‘yeni Çar’lar uluslar›n elde etti¤i özgür-
lükleri gaspetmeye, uluslar üzerinde bas-
k›ya giriflmifllerdir. Arkas›ndan -emper-
yalizmin k›flk›rtmas›yla da- ulusal bo-
¤azlaflma dönemi ve ayr› devletler olarak
parçalanma bafl gösterir. Yani kapitaliz-
min uç verdi¤i noktada, ulusal bask› ve
haks›zl›klar, ard›ndan bo¤azlaflma sökün
etmifltir. Böyle olmas› da eflyan›n do¤as›
gere¤idir.

‹flin bir yönü budur. Di¤er yönü ise,
ulusal sorunun tümden ortan kalkmas›-
n›n ancak dünya ölçe¤inde sosyalizmin
zaferi ile mümkün olaca¤›d›r. ML’ler
hiçbir zaman sosyalizmde ulusal sorunun
tümden çözüldü¤ünü iddia etmemifller-
dir. Aksine sosyalizmi, ulusal sorunun
çözümünde bir ‘geçifl dönemi’, ‘büyük
bir ad›m’ olarak nitelemifller ve çözüm

do¤rultusunda ‘anahtar› bulmufl’ olman›n, so-
runu ‘büsbütün ve kesin olarak çözmek’ anla-
m›na gelmeyece¤ini vurgulam›fllard›r. Çünkü
ulusal önyarg›lar›n insan bilincindeki kal›nt›s›
ve gücünün, kapitalizmin di¤er alanlar›ndan
çok daha etkili ve canl› oldu¤unu bilmektedir-
ler. Onun içindir ki, ulusal düflmanl›klar›n k›-
sa sürede ortadan kald›rabilmesi mümkün de-
¤ildir. Sosyalizmde bile örtük biçimde varl›¤›-
n› koruyabilmekte ve uygun koflullar› buldu-
¤unda yeniden hortlamaktad›r. 

Bu durum, daha Marks ve Engels’ten iti-
baren, çok net biçimde ortaya koyulmufltur.
Komünist Manifesto’da flöyle diyorlar:“Kifli-
nin bir baflkas› taraf›ndan sömürülmesine son
verildi¤i ölçüde, bir ulusun bir baflkas› taraf›n-
dan sömürülmesine de son verilmifl olacakt›r.
Ulus içindeki s›n›flar aras› karfl›tl›¤›n kalkma-
s› ölçüsünde bir ulusun bir baflkas›na düflman-
l›¤› da son bulacakt›r.” Ard›ndan Lenin, ulusal
sorunun, “dünya ölçüsünde sosyalizmin zafe-
ri ilan edildikten sonra bile uzun, pek uzun za-
man devam edece¤ini” söylüyor. Benzer fle-
kilde Stalin; “Sosyalizmin tek bir ülkede zafe-
ri, dünya emperyalizmini ciddi olarak zay›f-
latmakla birlikte, uluslar›n ve dünyan›n ulusal
dillerinin bir ortak bütün içinde kaynaflmas›
için gerekli koflullar› yaratmaz, yaratamaz”
diyor. (Sömürgeler Sorunu sf: 294)

Stalin’in de belirtti¤i gibi, ‘ulusal güven-
sizlik’, ‘ulusal düflmanl›k’, ‘ulusal çat›flma-
lar’, insanl›¤›n ‘do¤ufltan gelme’ bir özelli¤i
de¤ildir. Emperyalizmin uluslar› kölelefltirme
e¤iliminden ve bu tehdit karfl›s›nda di¤er ulus-
lar›n duyduklar› korkudan kaynaklanmakta-
d›r. Emperyalizm varoldu¤u sürece, bu e¤ilim
ve bu korku da varolacakt›r. Ve bunun sonucu
olarak ulusal güvensizlik, ulusal düflmanl›k ve
çat›flmalar sürüp gidecektir. Çünkü ulus, “yal-
n›zca bir tarihsel kategori de¤il, belirli bir ça-
¤›n, yükselen kapitalizm ça¤›n›n tarihsel kate-
gorisidir.” O halde özünde burjuva bir nitelik
tafl›yan ulusal sorunun varl›¤›, do¤al olarak
kapitalizmin varl›¤›na ba¤l›d›r. Ve bu sorunun
kesin çözümü de, kapitalizmin bir daha diril-
memek üzere tarihin çöplü¤üne gömülmesiy-
le mümkündür.

Sonuç olarak sosyalizm, ulusal sorunun
çözümünde çok büyük ad›mlar atm›fl, çok gü-
zel örnekler sunmufltur.  Onu tamamlamak ve
sorunu sonal olarak çözmek ise, sosyalizmin
tüm dünyada zaferiyle, s›n›fs›z sömürüsüz
toplumla gerçekleflecektir.  

* * *

Bugün, yeni emperyalist savafl ortam›nda,
ulusal düflmanl›klar›n her zamankinden daha
fazla k›flk›rt›ld›¤› ve emperyalizm taraf›ndan
kullan›ld›¤› bir dönemi yafl›yoruz. Milliyetçi-
li¤in körüklendi¤i, her tür milliyetçi ak›m›n
ayn› kavflakta bulufltu¤u bir dönemden geçi-
yoruz. Ve bunlar›n hepsi, hep bir a¤›zdan, sos-
yalizme ML’ye sald›r›yorlar… Oysa savafl,
di¤er çeliflkileri oldu¤u gibi ‘ulusal sorunu’ da
keskinlefltiriyor, görmeyen, görmek isteme-
yen gözlerin içine sokuyor…. 

Her tür milliyetçili¤e karfl›, halklar ara-
s›nda birli¤i ve kardeflli¤i, proletarya enter-
nasyonalizmini yükseltmek, ulusal sorunun
çözümü de dahil, savafla ve faflizme karfl› mü-
cadeleyi büyütmenin ve onu devrimle taçlan-
d›rman›n ‘olmazsa olmaz›’,  vazgeçilmez flar-
t›d›r.

“Kürt ulusunun ayr›l›p ba¤›ms›z bir
devlet kurma hakk› dahil olmak üzere
kendi kaderini tayin etme hakk› vard›r.
Gönüllü olarak ayr›lmay› reddedip bira-
rada yaflamak istedikleri koflulda halk
demokrasisi devleti federatif bir temel
üzerinde oluflturulacakt›r. Komünistler,
devrimin zaferinden sonra Kürt halk›-
n›n serbest iradesine dayanan anlafl-

malarla ortak bir halk demokrasisi dev-
letinin kurulmas›ndan yanad›r. Kürt

ulusu ve di¤er ulusal az›nl›klar üzerin-
deki her türlü ulusal bask›, hak eflitsiz-
li¤i, ›rkç› nefret ve önyarg›lar›n sürdü-
rülmesi mutlak biçimde engellenecek-

tir. Her ulus ve az›nl›k halklar›n›n kendi
kültürlerini gelifltirmelerinin önü aç›la-
cak ve desteklenecektir. Anadilde e¤i-
tim hakk›, bütün ulusal az›nl›klar için

garanti alt›na al›nacakt›r.”

(T‹KB(B) Program›- Madde 27)

Devrim ve sosyalizm için

2 Aral›k 2007

Merhaba, 
Yeni y›la yeni umutlarla giriyoruz. Oldukça

zorlu günler yafl›yoruz, devletin sald›r›lar› her
cepheden yo¤unlafl›yor. Ama geçen y›la damga-
s›n› vuran kimi geliflmeler, gelecek y›la daha bü-
yük umutlarla bakmam›za neden oluyor. 

Geride b›rakt›¤›m›z y›l, kitle hareketinin sanc›-
l› patlamalar›, güçlü ç›k›fllar› ile geçti. En önem-
lilerini Hrant Dink’in cenazesine yüzbinlerce in-
san›n kat›lmas›, 1 May›s’ta onbinlerce insan›n
Taksim’e ç›kma kararl›l›¤›, Telekom grevi ile
birlikte son y›llarda giderek yerleflen “greve ç›k-
mama-grevden kaçma” tutumunun k›r›lm›fl ol-
mas› olarak s›ralayabiliriz. Bu eylemlerin herbi-
ri, kitlelerin düzene olan öfke birikimlerinin ne
kadar güçlü oldu¤unu, büyük kitle hareketleri-
nin nesnel zeminin fazlas›yla olgunlaflt›¤›n› gös-
teriyor. 

Di¤er taraftan, ülkemizde Kürt-Türk düflman-
l›¤› k›flk›rt›l›yor; Türk devletinin Kürt bölgesine

iliflkin planlar› sald›rganlafl›yor; yeni em-
peryalist savafl›n yeni haz›rl›klar›

h›zlan›yor. Bütün bunlara kar-
fl› yeni y›lda daha güçlü bir mü-
cadele hatt› örmek gerekiyor. 

Eksiklik ise önderlik soru-
nunda kendisini gösteriyor.
Yaflanan her bir eylem, ön-
derlik eksikli¤i yüzünden ya-

r›m kalm›fl, bir ad›m ileriye tafl›nanam›flt›r. Afl›l-
mas› gereken yön budur. Yeni y›lda as›l üzerin-
de duraca¤›m›z yön de bu olmal›d›r. Önümüzde
duran en önemli görev budur!

En güzel y›llar, u¤runa savaflanlar›n olsun!

O k u r l a r a . . .

ABD’nin Ortado¤u’da varl›¤›n› koruyabilmesi,
‹ran ve Suriye üzerinde bas›nç kurabilmesi ve bu
ülkelere dönük sald›r›lar› gerçeklefltirebilmesi,
Kürt federe devletinin üzerinden yap›lacakt›r.
Yani ABD aç›s›ndan Kürt bölgesi, stratejik bir
önem kazanm›fl durumdad›r. Bölgede, Ortado-
¤u’nun en büyük havaalan› kurulmakta, ABD üs-
leri infla edilmektedir. 

ABD aç›s›ndan bu kadar önemli hale gelen
Kürt federe devletine Türkiye’nin zorluk ç›karma-
s›, ABD’nin bölgedeki ç›karlar›na ters düfltü¤ü
için, kabullenmeyece¤i bir durumdur. Bu yüzden
ABD, Türkiye’nin Kürt iflbirlikçileriyle iyi geçinme-
leri karfl›l›¤›nda “s›n›rötesi operasyon”a vize ver-
mifltir. O günden sonra da Barzani-Talabani düfl-
manl›¤›, yerini, “peflmerge ifli s›k› tutuyor”, “böl-
gede kufl uçurtulmuyor”, “bizi yeni anlamaya
bafllad›lar” söylemlerine b›rakm›flt›r. fiimdi
ABD’nin onay› ile bir “s›n›rötesi” daha gerçeklefl-
mektedir. Yine Kürt köyleri bombalanmakta, Kürt
halk› katledilmektedir. 

Türkiye, son aylarda bilinçli bir flekilde t›r-
mand›rd›¤› gerilim ile gerek ABD’den gerekse
AB emperyalistlerinden baz› isteklerini alm›fl gö-
rünüyor. AB’den PKK’yi k›nayan mesajlar artm›fl,
son olarak Almanya gözalt›na ald›¤› PKK militan-
lar›n› teslim etmeye bafllam›flt›r. Bu konuda da
ABD ve AB’nin ortak hareket etti¤i anlafl›lmakta-
d›r. Öte yandan PKK’yi ‹ran ve Suriye planlar›
içinde kullanmak isteyen ABD, PKK’nin Türki-
ye’deki gücünü s›n›rlay›p bu ülkelere yönlendir-
me çabas›ndad›r. PKK’nin PJAK’laflmas› bunun
içindir.

Bunlar madalyonun bir yüzüdür tabi ki. Di¤er
yüzünde ise, halklar›n direnifli, iflçi ve emekçi ha-
reketinin eylemleri vard›r ki, emperyalistlerin ve
iflbirlikçilerinin planlar›n› alt-üst eden, evdeki he-
saplar›n›n çarfl›ya uydurmayan da budur. 

* * *

Son aylarda yükseltilen savafl ç›¤›rtkanl›¤›n›n
arkas›ndaki gerçek niyetler ortaya ç›km›fl bulu-
nuyor. Keza onlar›n sözde emperyalizm karfl›tl›-
¤›n›n ne denli sahtekarca oldu¤u bir kez daha
gözler önüne serildi. “Ulusal ç›kar” dedikleri fle-
yin, kendi ç›karlar› oldu¤u, bunun için halklar› bir-
birine düflürmekten, kan ve gözyafl› ak›tmaktan
geri durmad›klar› ç›plak bir biçimde görüldü.
Kendi aralar›ndaki it dalafl›na ra¤men, aslolan›n
ezilen halklar› bask› alt›na almak, iflçi ve emek-
çileri sömürmek oldu¤u, bu konuda birbirleriyle
yar›flt›klar›, bir kez daha teyit edildi.

Meclisten tezkere ç›kart›p sonra da tüm yet-
kinin Genelkurmay’da oldu¤unu duyuran AKP
hükümeti, topu Genelkurmay’a atarak rahatlad›
ve bu süreçten baflar›yla s›yr›lmas›n› bildi. Bu
güvenle yeniden iflçi ve emekçileri daha yo¤un

sömürme, varolan s›n›rl› haklar› da gaspetme
sald›r›s›na giriflti. 

Yarat›lan floven dalga ile Kürt halk›na karfl›
linç kampanyas› bafllatanlar, flimdi iflçi ve emek-
çilere karfl› yeni bir sald›r› haz›rl›¤› içindeler. Ye-
niden gündeme getiri-
len “Sosyal Güvenlik
Yasas›” ile, mezarda
emeklilik dayat›lmakta,
herkesten paras› ka-
dar hastalanmas› is-
tenmekte, emeklinin
üç kurufl maafl›na göz
dikilmektedir. ‹flçi ve
emekçilerden yükse-
len tepkiyle geri çeki-
len bu yasa, daha
a¤›rlaflm›fl haliyle kar-
fl›m›zdad›r.  

fioven dalgan›n
yükseltildi¤i dönemde
unutturulmak istenen
Telekom grevi de bu
süreçte bitirildi. Grev
yapan iflçileri “vatan
hainli¤i” ile suçlamaya
kadar giden egemen-
ler, sat›lm›fl sendika
a¤alar›yla adeta “al
gülüm-ver gülüm” oy-
nayarak Telekom grevine son verdiler. Telekom
flahs›nda, hak arama mücadelesi veren tüm iflçi
ve emekçilere gözda¤› verildi, grev hakk›n›n ka-
¤›t üzerinde kald›¤›, gerçek anlamda bir grevin
ancak fiili mücadeleyle dövüfle dövüfle yap›laca-
¤› ve zaferin ancak bu flekilde mümkün olaca¤›
görüldü.

* * *

Egemen s›n›flar, gericisi, “laik”i, “ulusal”c›s›
“küreselci”si ile, ezilen halklara, iflçi ve emekçile-
re sald›r›n›n dozunu iyice artt›rm›fl durumdalar.
Son geliflmeler bir kez daha gösterdi ki, egemen-
lerin bilinçli bir flekilde t›rmand›rd›¤› “laik-dinci”,
“Kürt-Türk” gibi yapay çeliflkiler, kitlelerin gözüne
serpilen kum, at›lan sis bombas›d›r. Kazanman›n
yolu; Kürdü Türkü, alevisi sünnisi ile iflçi ve
emekçilerin birli¤inden, kendi ç›karlar› için birlik-
te örgütlenip savaflmas›ndan geçiyor. Ozan›n
dedi¤i gibi “kendi davas› için dövüflmeyen/dövü-
flür düflman›n davas› için” 

Marafl katliam›n›n y›ldönümünü yaflad›¤›m›z
bugünlerde, o süreçten ç›kar›lmas› gereken biri-
cik ders; yapay saflaflmalara izin vermemek, fa-
flizme karfl› ortak direnifli örgütlemek olmal›d›r.
Ancak bu flekilde topyekün sald›r›ya geçen ege-
menlere karfl›, iflimizi, ekme¤imizi, onurumuzu
koruyabilir, hak ve özgürlüklerimizi geniflletebili-
riz. 
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Sayfa 2’de sürüyor

K›flk›rt›lan
m

illiyetçilik
ve

ULUSAL
SORUN

Aylard›r yaygaras› kopart›lan “s›n›-
rötesi operasyon” resmi olarak bafl-
lad›. Resmi olarak diyoruz, çünkü
“s›cak takip” ad› alt›nda birçok kez
s›n›rdan 5 ila 10 km girildi¤i biliniyor.
Ayr›ca bu s›n›rlarda Türk ordusunun
1500 kiflilik askeri gücü tuttu¤u, Kör-
fez savafl›ndan bu yana elde etti¤i bu
imtiyaz› korumaya devam etti¤i de bi-
linen bir di¤er gerçek.

Bütün bunlara ra¤men PKK’nin
eylemlerini bitiremeyiflini, bir bütün
olarak Kürt sorununu çözemeyiflini,
Irak s›n›r›n›n elveriflsizli¤iyle ya da
Irak’taki Kürt yönetiminin PKK’ye
deste¤iyle aç›klamak, düpedüz yalan
ve demagojidir. Bugüne dek -hem de
Kürt iflbirlikçileri Talabani ve Barza-
ni’nin deste¤iyle- 25 kez “s›n›rötesi
operasyon” yap›ld›¤› halde bir baflar›
sa¤lanamam›flt›r. Bunu kendileri bile
itiraf etmek zorunda kalm›fllard›r. Do-
lay›s›yla yükseltilen floven-milliyetçi
dalga ve “s›n›rötesi operasyon” ç›¤-
l›klar›yla Türk egemenlerinin as›l
amac›, bölgede sars›lan konumlar›n›
koruma, pazarl›k gücünü elinde tuta-
bilmedir. ABD’nin Irak iflgaliyle birlik-
te tafllar›n yerinden oynad›¤›, “Büyük
Kürdistan” haritas›n›n dolaflt›¤› Orta-
do¤u’nun yeni paylafl›m sürecinde,
elindekileri yitirmemek, hatta f›rsat›n›
yakalarsa bundan kazançl› ç›kmakt›r.
Irak s›n›r›n›n yeniden çizilmesi ge-
rekti¤i üzerine seslerinin yükselme-
si, bunu Baykal’›n da dillendirmesi,
bofluna de¤ildir. Irak’ta s›k›flan ABD
ile bunun pazarl›¤›n› yap›lmakta, bu
s›k›flmay› de¤erlendirip alan› genifl-
letmeye çal›flmaktad›rlar. 

5 Kas›m’da gerçekleflen Bush-Er-
do¤an görüflmesinde pazarl›¤›n,
Irak’taki Kürt yönetimini tan›ma kar-
fl›l›¤›nda yap›ld›¤› deflifre edilmifltir.
ABD’nin Ortado¤u’da kendini en gü-
vende hissetti¤i yer, ‹srail’den sonra
Kürt federe bölgesidir. Irak’taki dire-
nifli bitiremedi¤i koflulda, Irak’›n üçe
bölünmesi ve ABD’nin Kürt bölgesi-
ne yerleflmesi kaç›n›lmaz olacakt›r.




